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Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni
mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált

forráslehetőségeket .

Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírálásban
részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására
ad lehetőséget az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból
megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő
pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az előterjesztés 1., 2., és 3. számú
mellékletei tartalmazzák.
Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív
jellegűek,

ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok készítésekor

készült adatlapokon szereplő tervezett adatok szerint, illetve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és
Közreműködő

Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek

feltüntetésre.
Sikeresen lezárt projektek az
l.

Kiegészítő

előző közgyűlési

beszámolóhoz képest az alábbiak:

támogatás kulturális programok megvalósítására a Jósa András Múzem 150. évfordulója

alkalmából
2.

Kerékpárral 7 Határon Át c. program sorozat keretében Szatmár Kincsei : Kerékpártúra a Szamos Két
Partján c. pályázat megvalósítása

3.

INTERREG DANUBE - CityWalk projekt

4.

A Kárpát-m ede ncei néptáncfesztivál megvalósítására 2017

S. A

Földművelésügy i

Minisztérium 2018. évi pályázata ebrendészeti telepet

működtető

civil

szervezetek és települési önkormányzatok számára
6. Az Európa i Határvárosok Korlátolt

Felelősségű

Európai Területi

Együttműködési

Csoportosulás

2019. évi működéstámogatási projektje
Elutasításra került projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest az alábbi:
l.

A2023/N9605 veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának,
részleges helyreállításának támogatása, a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található székelykapu
felújítása és állagmegóvása, restaurálása

2.

című

,----\

című

projekt forráshiány miatt

Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán
pályázati program
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
....... /2020. {X.01.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

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

Felelős :

Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Gazdasági Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő :

folyamatos

Nyíregyháza, 2020.10.01

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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1. számú melléklet a PKAB /212-1/2020. számú előterjesztéshez
lezárás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma
1.

2.

3.
4.

s.
6.

„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL" - BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.
TIP-KP-1-2019/1-000205
„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"
KAB-KEF-18-A-26301
NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
URBACT 111 - TECHTOWN
TECHTOWN 186

BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001
ERASMUS+ Back to {Net)Work
2016-1-NL01-KA204-023027
A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE

7.

ÉRDEKÉBEN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001
TERÜLETI

8.

INFRASTRUKTU RÁLIS

FEJLESZTÉSEK

{ÚT,

JÁRDA,

KERÉKPÁRÚT)

NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017
NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ

9.

ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVI SSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP

10.

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217

11.

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté sek- Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Fenyő
utca felújítása
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

12.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001

13.
14.
15.

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004
JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018
MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 {KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM
2)
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI

16.

PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
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1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése :

„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL" - BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.
TIP-KP-1-2019/1-000205

1100 OOO Ft.1100 OOO Ft. 100%
Kezdet: 2019 .04.01.
Befejezés: 2019.07 .31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Támogatói Okirat készült 2019.05.08. dátummal

módosításainak
dátuma :
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):

Dr. Krizsai Anita

osztályvezető,

Szociális és Köznevelési Osztály

Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály

Projekt rövid

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2019 áprilisában ismét megrendezte a Városi

(műszaki,

Ifjúsági Hetet #milegyennyiregyen2.0 címen . A rendezvénysorozat keretében

tartalma :

szakmai)

immár 3. alkalommal került megrendezésre a Nyíregyházi lfjúságkonferencia,
valamint 8. alkalommal a "Helló Nyíregyháza " kulturális nagyrendezvény. Mivel a
konferencia és a tavaszköszöntő nagyrendezvény iránti érd eklődés túlnőtte
megyénk határait, így megvalósult két határmenti testvér- és partnerváros
bevonása (Beregszász és Szatmárnémeti). Az együttműködés tovább javította
városaink közötti kooperációt és előse g ítette a jó kapcsolatok ápolását.

2019. április 24-én városunk

főterén,

a Kossuth téren valósult meg program,

amelyre már a pályázatban résztvevő szakembereket is invitáltuk. A vendégek az
esemény végére érkeztek meg, így a szállás he lyen (Korona Hotel) köszöntöttük
őket.

2019. április 25-én a Váci Mihály Kulturá lis Központban került megrendezésre a Ill.
Nyíregyházi lfjúságkonferencia. A beregszászi és szatmárnémeti de legáció is
biztosított 1-1 fő szakembert a délelőtti plenáris előadásokhoz . Ezen belül Dr. Frigy
Szabolcs, egyetemi adjunktus (Szatmá rnémeti) a mesterséges intelligencia és a
robotizáció hatása a fiatalokra a XXI. században és a fiatalok munkaerőpiaci
helyzete a XXI. században témában adott elő, míg Horváth Zoltán a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet (Beregszász) vezetője a Kárpátalja
magyar fiatalság helyzete és megmaradásának főbb kérdése it fejtette ki, valamint
az ifjúsági szervezetek szerepéről beszélt a szülőföldön maradás támogatásával
kapcsolatban .

-
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A délutáni

rész ben

a három ország szakemberei fiatalokkal

kiegészülve,
helyzetéről,

interkulturális workshop keretében cseréltek tapasztalatot a fiatalok

az elvándorlásról és a hazavárás „technikáiról". Mindeközben a konferencián
párhuzamos
érdeklődését

programok is zajlottak, amelyek a fiatalok és szakemberek
is felkeltették.

2019. április 26-án

délelőtt

a vendégeink becsatlakoztak a Helló Nyíregyháza

rendezvénybe az „Ifjúság Utczába" szervezett programokba. Az itt

megjelenő

nyíregyházi civil szervezetek városunk ifjúságikorosztályáért tevékenykednek, a
partnerség jegyében örömmel fogadták külhoni vendégeinket.
A projekt

költségvetéséből

és étkezést, ezen kívül

biztosítottuk vendégeink számára az utazást, a szállást

önerőből szabadidős

programot szerveztünk számukra a

Nyíregyházi Állatparkba. A konferencián elhangzott partnervárosi előadások
kivonatát és a workshop témáit az „Ifjúság határok nélkül"

című

kiadványban

osztottuk meg partnereinkkel.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázati szakmai és pénzügyi elszámolása 2019.08.23-án került benyújtásra,

időszakok,

amely elbírálás alatt áll.

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

2.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/

„Tudáskészlet és munkamódszerek fejl esztése a NYÍR-KEF-ben"

REGISZTRÁCIÓS

KAB-KEF-18-A-26301

SZÁMA:
Projekt

1450 OOO Ft

összköltsége :
Támogatás

1 300 OOO Ft

összege:
Támogatási

89 %

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)

Kezdet: 2018.09.01

kezdete és

Befejezés: 2019.06.30

befejezése:
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Támogatás i
Szerződés

megkötéséne k,

2019.05.07.

módos ítása ina k
dátuma i:
Projektmened zser

(név, osztá ly):

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály

Projekt rövid

A projektnek három fő része volt:

(m ű szak i,

a) regionális, KEF szakmai konferencia önálló szervezése és a Ill. Nyíregyházi

tart alma :

sza km ai)

lfjúságkonferencia társszervezése,
b)

a KEF

helyi

közé piskolai kapcso latainak fejlesztése

KEF

Ifjúsági Klub

létrehozásával, az ifjúsági DÖK v ezetők és DÖK segítő tanárok és i fjúságsegítő
szakemberek bevonásával,
c) KEF workshop ülések szervezése.

a)
l. A KEF ismét társszervezője volt a Nyíregyház i lfjúságkonferenciának, ame ly idén
3. alkalommal, 2019 . április 25 -én került megrendezésre . Az eseménynek a
nyíregyházi Váci M ihály Ku lturális Központ adott helyet . A regionális rendezvény
témája egyrészt az ifjúságot

éri ntő

aktual itások - kihívások, nehézségek, jó

gyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek programjainak
bemutatása voltak. A konferenci a célcsoportja az ifjúsági munkával-, ifjúsággal
foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság.
A fórum szakem berei a szervezési fe ladatokon tú l köz r eműködtek a szakma i
tartalom összeállításában, valami nt a konferenc ia napj án akt ív

segítő i

voltak a

megvalósításnak.
2. A KEF tagság által megfo ga lmazott igénye valósult meg a „Fiatalkori
bűnelkövetés

ka pcsolata a szenved élybetegségekkel "

cím ű

szakma i konferencia

megrendezésével. A konferenciát 2019 . május 16-án tart ottuk a Debreceni
Egyetem

Egészségügyi

kriminológus,

Ka rán .

büntetés

Cé lunk

megvalósult

végrehajtásban

azá ltal,

dolgozó,

és

hogy

ügyész,

fiata lkorúak

szenvedélybetegek rehabilitációj áva l foglalkozó szakemberek osztották meg
tapasztalataikat a hallgatósá ggal. A

résztvevőket

többek között Maj zik Balázs, a

Szociális és Gyermekvéde lmi Fői gazgatóság, Drogmegelőzési Programok Osztálya
osztályvezetője

is köszö ntöt t e.

b)
A KEF folyamatosan töre kszik a köznevelés i intézményekben zajló prevenciós
munka fejlesztésére, az inté zm ényekkel

történő együttműködések

elmélyítésére .

Célunk volt, hogy Nyíregyháza 20 középfokú iskolájából az ifj úsági DÖK vezetők és
DÖK segítő tan árok

bevoná sáva l,

egy

kortárssegítők

képzéséhez

hasonló

természetes se g ítői fejles ztést, érzékenyítést valósítsunk meg (KEF Ifjúsági Klub) .
www.N
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Munkamódszerünk a személyes kapcsolattartás mellett az aktív csoportmunka
kialakítása, amelyet havi rendszerességgel kívántunk megvalósítani. A folyamat
animálására megbízási díjjal,

ifjúságsegítő-

szervezetet bíztunk meg.

Mivel a pályázat lényege a fiatalok érzékenyítése és a segítő szerep megerősítése,
e köré került felépítésre egy 6 alkalomból álló tréningsorozat, amely ezt a
szerepkört járta végig különböző szempontok alapján . A tréningeket a KEF egyik
tagszervezete a Talentum Alapítvány koordinálta, amelyhez az egyes alkalmak
során más szervezetek is csatlakoztak. A programsorozaton alkalmanként 30, 1518 éves korú diák vett részt a város
c)

Előző

különböző

iskoláiból.

évebn a Ferencvárosi KEF-nél tett látogatás során szerzett jó tapasztalatok

alapján, workshop típusú KEF ülések szervezését tűztük ki célunknak. A projekt
időtartama

alatt, az üléseket (összesen S alkalommal) olyan szakmai ismeretanyag

fejlesztésre alkalmas programokkal
feldolgozás során a

résztvevők

kívántuk színesíteni, amelyek a közös

tudáskészletét

bővítik.

A workshopok alkalmával

monitoroztuk szakembereink véleményét, így alakult ki az öt téma. Az alkalmakon
egyszerű

vendéglátást biztosítottunk kollégáink számára.

A workshopok a következő témákat dolgozták föl:
- online megjelenés „kisokos",
- „családon belüli konfliktusok",
- „KAVICSOK Playback színházi társulat",
- „interaktív" drogprevenció,
- „terápiás

szemléletű

megközelítések a szenvedélybetegek ellátásában" .

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

A programelemek 2019 . június 30-ig megvalósultak, a szakmai és pénzügyi
beszámoló 2019. július 29-én benyújtásra került.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

3.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt összköltsége :

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE

NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
500.000.000 Ft
ZA„HU

e __)

NYIRE'GYHAZA

Támogatás összege:

500.000.000 Ft

Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)

Kezdet: 2014. 01. 01.

kezdete és

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

befejezése :

átvezetésre)

Támogatási

2014.05.16.

Szerződés

TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba.

megkötésének
tervezett dátuma :
Kapcsolattartó (név,
osztály) :
Projekt rövid
(műszaki,

TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03 .
Farkas László, Városfejlesztési Osztály
A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási

szakmai)

területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.

tartalma:
A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult.
A létesítmény fejlesztése

időszerű.

A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás,

azonban a szigorodó MLSZ, illetve UEFA szabályváltozások és előírások további
tennivalókat eredményeznek.
Projekt jelenlegi

A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki

állása (készültségi

ellenőrzést

fok, beszámolási

kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy

időszakok,

szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható,

kifizetési

kérelmek):

és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását

illetően.

A

tervező

többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény
lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion"
megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő
tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C"
kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási
igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb,
modern, fenntartható, többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása
érdekében .
Az „új" projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére
irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január
11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros
együttműködés

mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra

került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek.
A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúrafejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének
biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 Mrd Ft biztosított

-J...)
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egy

8000

fős

stadion

építésére

és

kedvezményezettnek

a

Nemzeti

Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási
tervek NSK által

történő

megvétele folyamatban van.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a
Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként kapott
80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM kérésére
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az előleg
elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó
Tünde Sportért felelős államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony
közreműködését

az elszámolás mielőbbi elfogadásában, valamint az elkészült

jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában, hiszen az a terv
a támogatási összeg terhére került kifizetésre, amelyet a Támogató nem fogadott
el, ennek folytatásaként a jóváhagyási terveket az NSK adott esetben a BMSK
fogja Önkormányzatunktól megvásárolni.
Több egyeztetés került már megszervezésre az elmúlt időszakban az NSK- val
BMSK- val, ahol felek többek között azt is rögzítették, hogy az NSK adott esetben
a BMSK egy tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával fogja a terveket
megvásárolni Önkormányzatunktól, amelyet önkormányzatunk már korábban
kifizetett. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeként
aláírásra került a szerződés. A jóváhagyási tervek átadásra kerültek az NSK
részére.
Megvalósítást

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben

hátráltató

is folyamatosak az egyeztetések.

problémák,
nehézségek:

4.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/

„URBACT 111 - TECHTOWN"

REGISZTRÁCIÓS

TechTown 186

SZÁMA:
Projekt tervezett

50 997,5 €

összköltsége :

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

Igényelt támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás(%):

)..)

43 347,875 €
85 %

NYIRE

GYHÁ'ZA

Projekt tervezett
kezdete és

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

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2016. május 3.

megkötésének
dátuma :
Kapcsolattartó

Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :
Projekt rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020)

(műszaki,

pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé

szakmai)

tartalma :

partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be .
A pályázat célja:
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció,
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja
mérni,

hogy

a

munkahelyteremtő

kis-

és

közepes

vállalkozások

hogyan

képesek

a

képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül.

A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább

gyűrűző

hatásai lehetnek a

digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli
szereplők

eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek

formájában -, és a városnak milyen
támogatására,

lehetőségei

vannak ezen célok

illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és

kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez
és teljessé tételéhez.
A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és
feltérképezése, amelyek a digitál is gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és
részesülni a digitális gazdaság potenciális

előnyeiből,

ideértve az új

munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek
(klaszter jellegű)

együttműködését.

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a
fenti potenciálokat a partnerek a

lehető

legmagasabb szinten képesek

legyenek kiaknázni a jövőben . A TechTown projekt az alábbi területek, témák
jobb megértésére fokuszál :
-

a digitális gazdaság jobb megértése

-

digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése

-

kapcsolatépítési terek kialakítása

-

megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket

-

önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése

A pályázat konzorciuma:

1.

( y _)

Ny

Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) - Vezető Partner

R E G Y H Á

Z A

2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország)
3. Cesis Önkormányzata (Lettország)
4.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

5.

Gavle Önkormányzata (Svédország)

6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)
7.

Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)

8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)
9.

Dubrovn ik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)

10. Limerick Önkormányzata (Írország)
11. Loop City - Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
e l őkészítő

szakasza 2016. március 14-én véget ér,

Projekt jelenlegi

A TechTown projekt 1.

állása (készültségi

március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról

fok, beszámolási

szóló

pályázata,

melyről

támogató

döntés

május

3-án

született.

A

időszakok,

megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata

kifizetési

és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen

kérelmek) :

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső
szakértők

képviselték

városunkat.

A

találkozókon

a

digitális

gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás
zajlott, ezen kívül

szakértők

bevonásával

előadásokat

tartottak. A 2017 . évben

4 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint
-

2017 . március : Barnsley, Egyesült Királyság

-

2017 . június : Gave, Svédország

-

2017 . szeptember: Dubrovnik, Horvátország

-

2017 . november: Koppenhága, Dánia

-

2018 . március : Brüsszel, Belgium

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország
fővárosába

Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás

került bemutatásra . Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt
a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt .
Helyi

szinten

megkezdődött

Nyíregyháza

Város

Helyi

Akciótervének

kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi
Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS
megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22.
között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy
Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Az akcióterv véglegesítése
megtörtént. A projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra
került az első szintű ellenőrző hatóság felé, amely azt elfogadta és kiállította
a szükséges hitelesítési nyilatkozatot.
A projekt záró elszámolása a vezető partner felé elküldésre került, aki a
projekt szintű záró jelentést benyújtotta az Irányító Hatóság felé .
-.e
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S.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/

Bölcsődefejlesztés

REGISZTRÁCIÓS

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001

SZÁMA:
Projekt

bruttó 240 .072 .940 Ft

összköltsége:
Támogatás

bruttó 240.072 .940 Ft

összege:
Támogatási

100 %

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és

Kezdet: 2017 .11.01.
Befejezés : 2018.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2017.10.31.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó(k)

Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociáli s és Köznevelés i Osztály

(név, osztály):

Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)

A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő

tartalma:

bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:

16.sz. Aprajafalva Bölcsőde
-

9.sz. Micimackó Bölcsőde

-

S.sz. Őzike Bölcsőde

-

6.sz. Napsugár Bölcsőde

Az intézmények közül a 16.sz. Apraja falva Bölc sődében (Nyh. Fazekas J. tér 13.)
komplett fejújítás valósult meg, amelynek során energetikai
(homlokzat

szigetelés,

fűtési

rendszer

korszerűsítés)

és

korszerűsítés

belső

felújítás

(csoportszobák, irodák, konyha, közl ekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb .)
valósult meg.
A 9.sz. Micimackó Bölcsődében (Nyh . Stadion u.8/A) és az S.sz. Őzike Bölcsődében
(Nyh . Vécsey köz 31.) belső felújításra került sor (csoportszobák, irodák, konyha,
közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb .), mert az épületek korábban már

energetikailag korszerűsítve lettek.

Az intézmények a felújítás során akadály

mentesítve is lettek.

A projekt keretében eszközfejlesztés is megvalósult, amelybe a felújított 3
intézményen kívül a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh . Dália u.1.) került bevonásra . Az

C)>
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eszközbeszerzés keretében konyhai eszközök, bölcsődei beltéri és kültéri játékok,
valamint a

bölcsőde i

munkát

segítő

eszközök, berendezésekkel

bővültek

a

bölcsődék .

A felújítások bruttó 196 millió Ft-ban, az eszközbeszerzés bruttó 24,5 millió Ft-ban
valósult meg.
A projekt összesen 240 .072.940 Ft-ból valósul meg,

amelyből

bruttó 237 .925.000

Ft volt az eredetileg megítélt támogatás összege és 2.147.940 Ft Önkormányzati
Önerő .

Az Önerő, támogatásból való finanszírozás a végett plusz forrás iránti igény került
benyújtásra, mely 2020.04.09-én jóváhagyásra került, így a projekt támogatott
összköltsége 240.072 .940 Ft-ra módosult.
Projekt jelenlegi

A projekt 2018 .12.31-én fizikailag

állása (készültségi

beszámoló . A projektben 6.

fok, beszámolási

szakmai

időszakok,

beszámolójának

kifizetési kérelmek
stb.)

beszámolója

befejeződött

mérföldkő

volt tervezve,

jóváhagyásra

ellenőrzése

és benyújtásra került a záró

került,

az

amelyből

5.

az 1-4 mérföldkövek

és

6.

mérföldkövek

folyamatban van.

A projekt pénzügyi elszámolásához 6. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyek
során az eredeti támogatási összeg 100%-a kifizetésre került, azaz 237.925 .000 Ft.
A plusz forrás jóváhagyást

követően

még fennálló 2.147.940 Ft támogatási összeg

lehívása folyamatban van .
Megvalósítást
hátráltató

nem releváns

problémák,
nehézségek:

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

ERASMUS+ Back to (Net)Work

REGISZTRÁCIÓS

2016-1-NL01-KA204-023027

SZÁMA:

Projekt tervezett

58 960 €

összköltsége :

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):

Y.>

17 400 €
100%

NYIRE
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Projekt tervezett
kezdete és

Kezdete : 2016. szeptember 01.
Befejezése: 2019 . február 28.

befejezése:

Szerződést

a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group-Társadalmi

Támogatási

Támogatási

Szerződés

Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a

megkötésének

partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a

dátuma:

program Irányító Hatóságával.
projekt

vezető

partnerével

kötnek

szerződést/megállapodást,

amely

szabályozza

a

A

partnerek

a

együttműködési

projektben

betöltött

szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
Ka pcso latta rtó

Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :
Projekt rövid

A pályázat célja :

(műszaki,

A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ

szakmai)

szemszögéből ,

tartalma:

vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony

használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A
projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi
szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat.
A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb,
helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével
kérdőíveken ,

interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális

világhoz való csatlakozásuk akadályait.
Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési
intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés
megoldására helyi szinten .
A pályázat konzorciuma:

1.

Oe-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner)

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

3.

Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)

Projekt jelenlegi

A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt

állása (készültségi

partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit

fok, beszámolási

Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első

időszakok,

hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban.

kifizetés i

Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett

kérelmek) :

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

városa

vesz

részt

projekt

partnerként

a

megvalósításban . A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től
az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.
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A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor
Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési
és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek
megismerése.
A projekt 2. rendezvényére 2017 . január 18-21. között került sor Middelburgban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vettek
részt .
A projekt 3. partnertalálkozójára 2017 . április 19-20. között került sor
Nyíregyházán.
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres
Vedras (Portugália) városában .
A projekt S. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor
Middelburg (Hollandia) városában .
A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7 . között került sor
Nyíregyházán .
A

proj ektben

kérdőíves

felmérésre

került

sor

valamennyi

partnerszervezetnél, valamint folyamatosak a szakmai egyeztetések.
A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámolót a

vezető

partner

megküldte az Irányító Hatóság részére, jelenleg annak elfogadására vagy
hiánypótlására várunk. Várhatóan a projekt teljes szakmai zárására 2019. IV.
negyedévében sor kerül.

7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZN OSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÜNK

REGISZTRÁCIÓS

MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN

SZÁMA:

TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00001

Projekt

287 .071.661 Ft+ ÁFA

összköltsége :
Támogatás összege :
Támogatási
intenzitás (%):

Y..>

287.071 .661 Ft+ ÁFA
100%
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Projekt (tervezett)
kezdete és

Kezdet: 2016 .12.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.11.30.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2016. december 08.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály) :

Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid

A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa

(műszaki,

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

szakmai)

tartalma:

megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén

elhelyezkedő

Benes Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A
projektben nagy hangsúlyt fektetünk a

minőségi

turizmus feltételeinek

kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a
város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és
hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai
fejlesztéseket generál a térségben.
A Benes villa felújítása és átalakítása a
felmenő

alapozás,

területeket érinti:

falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók,

burkolatok,

vakolatok,

szigetelések,

külső

és

következő

tetőszerkezet,

héjazat,

bádogos

szerkezetek,

térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út

közműhálózat,

illetve a Villa energiahatékony

működését

javító

beruházások is megvalósulnak.
Az épület
belső

külső

megjelenésében eredeti formáját teljességgel

tereiben korabeli

korszerű

enteriőrök

váltakoznak az új igényeket

anyagokkal, technikákkal. A régi és új

egyidejű,

megőrzi,
kielégítő

egymás melletti

alkalmazása, a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis
hitelessé teszik a helyiségeket.
Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is
kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt
formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly
módon, hogy

elsősorban

az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását

szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy

korhű

borkóstoló terem is .
Projekt jelenlegi
állása (készültségi

A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került.

fok, beszámolási
UIU.GYHAZA.HU
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időszakok,

kifizetési

kérelmek stb.)

A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a
pályázat

a jogosultsági

kritériumnak

megfelelt.

Támogatói

döntés

2016.11.09. napján érkezett.
szerződés

A Támogatási

2016.12.09-én lépett hatályba .

Előleg

2016.12 .12-

én lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az
új

Közbeszerzési

előkész ítette

a

Törvénynek

megfelelve,

a

közbeszerzési

eljárást

közbeszerző.

A projekt ép ítőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1)
bekezdésében

rögzített

feltételek

fennállása

alapján,

hirdetmény

közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított,
tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az
időpontja

ajánlattételi felhívások kiküldésének
közbeszerzési

eljárás

eredményeként

a

2017 .04.03 . napján

2017 .03 .24.

legkedvezőbb
szerződés

napjával
ajánlatot

2017 .01.25. napja. A
zárult

adó

le .

Az

eljárás

lmbrex'95

Kft.-vel

megkötésére került sor. A munkaterület

átadása 2017.04.03 . napján megtörtént. A kivitelezés a felvonulást
követően

2017 .04.05. napjától kezdődött.

A bútorbeszerzésre irányuló

közbeszerzési eljárás 2017 .08.01. napján megindult, az ajánlatok bontására
2017 .08.15. napján került sor. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75 .§ (2) bek. c)
pontja alapján eredménytelenül zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II.
közbeszerzési eljárás 2018 január 8. napján megindult. A beérkezett
ajánlatok bontása 2018 .02.05 . napján megtörtént. A konyhatechnológia,
evőeszközök,

aud ió

a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és

eszközök

szerződései

szállítói

konyhatechnológia, az

evőeszközök,

megkötésre

kerültek.

A

illetve a kávézó eszközök beszerzése

megtörtént. A számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén
megtörtént, az eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe
helyezésükre, az épület teljes berendezettségét
A

kivitelezési

szerződés

szerződésmódosításra

2

alkalommal,

követően

pótmunka

kerülhetett sor.
igény

került sor. A villamos áram bekötésének hiánya

miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a
kitűzése

vált szükségessé, amely az E-on

került meghatározásra . A
megkezdődött,

miatt

műszaki

bekötéstől

póthatáridő

számított 6 napban

átadás-átvétel 2017.11.29 . napján

amely 2017 .12.19. napján zárult le.

Az Önkormányzat 2018 . április hónapjában a Villa üzemeltetésével és annak
kulturális tartalomma l való feltöltésével a Móricz Zsigmond Színházat bízta
meg.
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötött szállítási

szerződés

megszüntetésre került, mivel a Jósa András

Múzeum által, bemutatásra felajánlott

korhű

bútorok rendelkezésre állása

miatt jelentős mértékű elmaradó tétel generálódott. Az Önkormányzat
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bútorbeszerzés tekintetében, csökkentett és részben módosított be lső
tartalommal, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott
le, amely eredményeképpen 2018. augusztus hónapjában az épület
bútorozása, valamint a Jósa András Múzeum jóvoltából a muzeális bútorok
kiállítása is teljes

körűen

megvalósult. Ezt

követően

a számítástechnikai és

audió eszközök, illetve a textíliák is végleges helyükre kerültek.
A projektfejlesztés szakasz végi támogatási

szerződés

módosítás elbírálásra

és jóváhagyásra került. A projekt fizikai zárásának
november 30.

napja, amely időpontra

időpontja

a beruházás teljes

2018 .
körűen

megvalósult. Záróbeszámoló 2019. február 28. napjával benyújtásra, ezt
követően

pedig elfogadásra került. A záróelszámolás bírálata folyamatban

van. A beruházás nettó 12.095.261.- Ft

önerő

bevonásával valósut meg,

amely tekintetében plusz forrásigényt nyújtottunk be a

közreműködő

szervezethez. A kérelem az Irányító Hatóságnál pozitív elbírálásban
részesült, amely a záró elszámolás jóváhagyásával kerül kiutalásra. A záró
helyszíni ellenőrzés sikeres lezárult, a záró elszámolás és beszámoló
jóváhagyásra került.
A Benes Villa rendeltetés szerűen működik, a Móricz Zsigmond Színház
üzemeltetésében.
Megvalósítást
Nem releváns.

hátráltató
problémák,
nehézségek:

8.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZÁN

SZÁMA:

GF/SZKF/26/7/2017

Projekt

Bruttó 1.930.183.208 Ft

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

97%

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

Bruttó 1.882.190.000 Ft

Kezdet: 2017.01.27.
Befejezés: 2018.08.31
2017.01.27.

Szerződés

_.)

NYIREGYHÁZA

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó

Gál István, Városfejlesztési Osztály

(név, osztály):

Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid

A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére),

(műszaki,

utak és járdák felújítására, kerékpárút építésre .

szakmai)

tartalma :
A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott.
Jellemző

burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló

repedezett,

illetve

kátyús

kipergések, hosszirányú

útburkolat

gyűrődések,

felületek,

morzsalékos

felületi

valamint nyomvályúk és letöredezett

útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül

előfordul

teherbírási elégtelenségre

utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén

jelentősen

burkolathibák

kátyús

pl.

a

repedezett,

illetve

leromlott.

Jellemző

útburkolat

felületek,

előfordul

teherbírási

letöredezett burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is

elégtelenségre utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u.
- Mogyoró utca közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget
biztosít Sóstóhegy ezen keleti településrész, valamint Jósaváros/Korányi
kertváros közötti településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat
kialakítására .
A megvalósítandó projekt önálló, azaz más
leválasztható, melynek célja új közutak és
meglévő

projekttől

műtárgyaik

egyértelműen

létrehozása, illetve a

létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése,

korszerűsítése.

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:

Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca,
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.

Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal),
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u.
(Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag
u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u.
(Hunyadi u. - Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. Hunyadi u. között, Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u.
54-60. előtt és Körte u. 51-59.
Belső

előtt,

László utca - Inczédy sor (Bocskai utcától-

körutig), Nagykállói út (Butykai u. -

Benkő

1. u. között), Stadion utcai

járdák

Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró - Berenát
utca), Bocskai u. (Hunyadi u - Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca
(Szalag u. - Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca
(Huszár sor- Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. - Dózsa György
u. között), Meggyes utca (41. sz.

főút

- Varázs utca között), Körte utca, Rövid

utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u. - Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.
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Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca - Mogyoró utca között)

A projekt közvetlen célja

a

megközelíthetőség,

elérhetőség

javítása,

közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.
A beruházás intézkedés(eke)t tesz a

legsebezhetőbb közlekedők,

gyalogosok, - így különösen a gyerekek,

idősek

és fogyatékkal

úgymint a

élők

- illetve a

kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is .
A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé
válik a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható
közlekedés i módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő
Sóstóhegyi

kerékpáros

létesítmény

révén

Nyíregyháza

kerékpáros

vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is,
növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán .
A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és

elsődlegesen

az

érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város
teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe
venni.
A projekt kiemelten kezeli a leginkább

sebezhető közlekedőket,

gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket,

időseket,

úgymint a

és fogyatékkal

élőket .

Projekt jelenlegi

A támogatási kérelem 2017 .01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség

állása (készültségi

Szerződéses

fok, beszámolási

2017 .01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését

időszakok,

2017.01.27-én került megkötésre .

kifizetési
kérelmek):

Kapcsolatok

Főosztálya

részére. A támogatási

szerződés,

a

követően,

Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a
jogerős

építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre

irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve

jogerős

vízjogi létesítési

engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre állt.
A Kemecsei szervizút terveztetése megvalósult.
A

tervezői

feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárás

került lefolytatásra. A tervek leszállítása
kivitelező

határidőben

teljesítésre került. A

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján

indult meg, a beérkezett ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. A
munkaterület átadása a

szerződés

aláírását

követően

megtörtént. A

munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri

helyszíni

szemlére került sor 2018 .04.04. napján, amelyet 2018 .05.07. napján szintén
sajtó nyilvános bejárás követett. A kivitelezési munkálatok befejezési
határideje 6 hónap. A kivitelezés
határidőre

döntő

szerződés

többsége a

szerinti

elkészült, kivéve a Stadion utcai járdák felújítása, a Pazonyi úti

kerékpárút felújítása, illetve a Templom utcai útfelújítás, amelyek október
hónapra készültek el. A beruházás végéhez közeledve,
okokból

\!~
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pótmunka

igény

merült

GYHÁZA

fel,

amely

előre

plusz

nem látható

forrásigényének

finanszírozása

önerő

teljesítési

határidő

Megyei

Jogú

bevonásával valósult meg. A pótmunkaigény és a

kitolásának rögzítésére a Vállalkozó és a Nyíregyháza

Város

szerződésmódosítás

Önkormányzata

2018.09.13 .

napján

került aláírásra. A Vállalkozó a beruházást 2018. október

10. napjával készre jelentette. A
eljárás

között,

kezdő időpontját

műszaki ellenőr

2018.10.10. napjára

a

tűzte

műszaki

átadás-átvételi

ki, amely 2018.11.09.

sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és szakmai elszámolás
2019. március 1. napjával benyújtásra került, hiánypótlások teljesítésre
kerültek, a bírálat jelenleg folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

9. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket

REGISZTRÁCIÓS

hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése

SZÁMA:

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

Projekt

érintő

csapadékvíz

elvezető

612 794 148 Ft

összköltsége :
Támogatás

612 794 148 Ft

összege:
Támogatási

100 %

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és

Kezdet: 2016.07.27.
Befejezés: 2018.07.31.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

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

-

2017.04.28

-

2018.04.12

-

2018.07.13.

2017.07.03

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt rövid

A támogatási kérelem 2016 .04.29-én került benyújtásra, majd 2016.07 .15-én

(műszaki,

megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási

szakma i)

szerződés

tartalma :

_.>

megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást

NYIRlGYHAZA

követően

lehetőségünk
előleg

nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező

igénybevételére.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 662 869 721 forint, százszázalékos, vissza
nem térítendő támogatást nyert a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert
városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése"

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

azonosító

számú

pályázat

megvalósítására.
A projekt célja volt a városi csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése és
kapacitásának bővítése. A projekt több szakaszban valósult meg, a Tünde utca, a
Lujza

utca,

az Alma

utca

és a Vércse

utca területén

a meglévő

zárt

csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák
megszüntetésével

és

a

nagyobb

keresztmetszetű

műanyag

esőcsatornák

építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással együtt történt. A Tüzér
utca területén a meglévő csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése
érdekében keresztmetszetű műanyag esőcsatornák kerültek beépítésre, több mint
500 m hosszan. Kialakításra került 10 db tisztítóakna, és a nyílt medrű árkok
visszatöltése is megtörtént. A Malomkert II. ütemének a Szántó Kovács János utcai
parkoló területén megvalósult 4 db vasbeton szerkezetű záportározó blokk több
mint 330 m 3 csapadékvíz tárolására alkalmas.
A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére került sor a Virágfürt utcai új
projektelem beemelésre, melynek keretében egy új csapadékvíz elvezető hálózat
került kiépítésre, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos
elvezetéssel a befogadó Napsugár úti kereszteződésig . Az itt összegyűjtött
csapadékot a befogadó 41-es főút csatornarendszere vezeti majd tovább.
A projektet érintve 2018. április 12-én a Támogatási szerződés 3. számú
módosítása alapján a támogatás összege módosításra került 612.494.148-Ft-ra. A
projekt terhére ténylegesen elszámolásra került összeg 591 011 972 Ft, így az
eredeti támogatási összegéből 71 857 749 Ft nem került felhasználásra.
A záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése 2018. október 29-én
megtörtént.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A projekt sikeresen megvalósult.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb .)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

y _..)
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10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP

REGISZTRÁCIÓS

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

SZÁMA:

KÖFOP-1.2 .1-VEKOP-16-2017-01217

Projekt

6 287 630 Ft

összköltsége:
Támogatás összege :

6 287 630 Ft

Támogatási

100 %

intenzitás{%}:
Projekt (tervezett)

Kezdet: 2015.05.07 .

kezdete és

Befejezés : 2019 .06.30 .

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2017.05.03 . Támogatói Okirat aláírása

megkötésének,

2018. 08. 17. Módosított támogatói okirat kiállítása

módosításainak
dátumai:
Projektvezető:

Dr. Kása Brigitta

Projekt rövid
(műszaki,

aljegyző

A 257 /2016 . (VIII. 31.} Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP

szakmai)

rendszer : a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

tartalma:

törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást
nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP
Kormány rendeletben foglalt

előírások

és kötelezettségek betartása . A

Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254

fő

volt az iktatott

ügyek száma meghaladta a 200.000-et.
Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, ezért
az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.
-

A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói authentikációhoz

szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére . Összesen 252
db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz
beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az
önkormányzat saját forrásból szerzi be .
Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ,

-

Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni
külső erőforrást

is .

Megtörténik a helyi adók beval lás ára szol gáló űrlapok kitöltését segítő

-

útmutatók elkészítése, azok közzététel e a saját, valamint az Elektronikus
Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003 . évi
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XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet
módosítása.
A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás

-

formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert.
Belső erőforrások
adatminőségének

segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek

javítását az ASP központ által meghatározott módszertan

alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek
megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.
-

Belső erőforrásaink

kerülő

szolgáltatások

és

bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra
rendszerek

megfelelőségét,

megtörténik

azok

élesítése .
-

Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel

rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik
projekt keretében megtörtént.
Várhatóan

a beszerzések kapcsán

közbeszerzési

kötelezettségünk

nem

keletkezik.
A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán
erőforrást

biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a

belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június

30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely
még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.:
kártyaolvasó),

melyeket

a projekt

keretében

kívánunk

beszerezni.

Az

önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását,
legkésőbb

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési

a projekt befejezésének időpontjáig.

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

kérelmek stb.)
A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május
12-én megkaptuk.
A projekt keretében elvégzett szakmai tevékenységek:
Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó
feltételek kialakítása
A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Az önkormányzati szakrendszerek

adatminőségének

javítása és

migrációja
Tesztelés és élesítés
A projekt keretében összesen 48 db kártyaolvasó eszköz került beszerzésre .

~ )~NY
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2019-ben a projekt keretében beszerzésre került 1 db multifunkcionális
nyomtató és 2 darab switch eszköz.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.06.30. volt.
A projekt záró pénzügyi elszámolójának benyújtása 2019.08.29-én megtörtént.
Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns

problémák,
nehézségek:

11. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

„ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK- NYÍREGYHÁZA-

REGISZTRÁCIÓS

ROZSRÉTSZŐLŐ, FENYŐ UTCA FELÚJÍTÁSA

SZÁMA:

Projekt

64 428 465

összköltsége :
Támogatás

40 OOO OOO

összege:
Támogatási

62%

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és

2019.01.01-2019.12.31.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

2018.02.08 .

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt rövid
(műszaki,

A beavatkozás az út Rozstelek u.-i és Szabadság u.-i csomópontok közötti szakaszát

szakmai)

tartalma:

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Proj ektmenedzsme nt Referatúra

érinti, amely 1020 m hosszú.

Az út 2 forgalm i sávos és S m

szélességű.

A

rekonstrukció során az út kopórétegéne k felújítására és az útpa dka feltöltésére,
profilozására kerül sor. A beavatkozás során forgalm i sávok bővítésére nem kerül
sor. A tervezett beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket
tartalmaz.
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Projekt jelenlegi

2018. április 04-én szerződéskötés történt a VI ASYS-PLAN KFT-vel a kiviteli tervek

állása (készültségi

elkészítésére vonatkozólag. A kiviteli tervek leszállítása

fok, beszámolási

megtörtént.

szerződés

szerint

időszakok,

kifizetési kérelmek

A műszaki ellenőr kiválasztására beszerzési eljárás keretén belül került sor 2018
márciusában . A legkedvezőbb árajánlattevő Dankó András és Fia Kft volt a

stb.)

vállalkozási

szerződés

kivitelezési

munkái tárgyú

2018. március 11-én kelt. A Nyíregyháza,
eredményes

közbeszerzési

eljárás

Fenyő

utcai

lefolytatását

követően 2019. május 6-án Önkormányzatunk az Ács és Bartha Építő Kft-vel kötött

vállalkozási szerződést az útfelújítás megvalósítására.
A 2 forgalmi sávos és 5 m szélességű úton a rekonstrukció során a kopóréteg
felújítására és az útpadka feltöltésére, profilozására kerül sor. A buszperonok
részbeni károsodása, balesetveszélyessé válása miatt a károsodott szegélyelemek
cseréjére is sor került. A kivitelezés összköltsége bruttó 60 642 500 Ft volt. A
műszaki

átadás

2019.07 .09-én

megtörtént.

A

projekt

megvalósításához

kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2019 . szeptember 2-án
benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

12. számú adatlap
,, ,

PROJEKT CÍME/

„ÖNKORMÁNYZATI

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

SZÁMA:

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

Projekt tervezett

ÉPÜLETEK

ENERGETIKAI

1 041 524 403 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás

1 041 524 403 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt kezdete és

A projekt tényleges kezdete : 2017. április 12.

befejezése :

Projekt fizikai befejezése : 2018. december 31.

Támogatási

Támogatási

Szerződés

1. sz. Támogatási

megkötésének

2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017 .08.28.

dátuma:

3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22.
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Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás és többletforrás
kérelem (41 524 403 Ft összegben) elfogadásra került, amely 2019 . 08. 29-én
lépett hatályba .
Lőrincz

Kapcsolattartó

Mikléné

(név, osztály) :

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő

(műszaki,

épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges,

szakmai)

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és

tartalma :

eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése .
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
•

Mustárház {4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20 .)

•

Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)

•

Sipkay

Barna

Kereskedelmi,

Vendéglátóipari,

Idegenforgalmi

Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula
utca 32 .)
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium {4400 Nyíregyháza,

•

Széchenyi utca 29-37.)
Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400

•

Nyíregyháza, Árok u. 17.)
Nyíregyháza, Vécsey köz 2.

•

1.sz. idősek klubja {4400 Nyíregyháza,

Vécsey köz 2.)
Polgármesteri Hivatal 11 B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

•

A projekt
•

szakmai-műszaki

tartalma

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése,

külső

nyílászárók

cseréje)
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

rendszerek

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV

korszerűsítése.

•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;

•

Azbesztmentesítés

•

Műemléki

vagy a helyi védettséget megalapozó érték

megőrzése .

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

A kivitelezések mindegyik rész tekintetében

fok, beszámolási

A projekt kapcsán benyújtásra került a záró kifizetési kérelem és beszámoló.

időszakok,

kifizetés i
kérelmek):

y..)
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befejeződtek .
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

13. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KI ALAKÍTÁSA SÓ STÓ F ÜR DŐN

REGISZTRÁCIÓS

TOP-6. l.4-16-NYl-2017-00004

SZÁMA:
Projekt

bruttó 298.107.435 Ft

összköltsége :
Támogatás összege :
Támogatási

bruttó 298.107.435 Ft
100%

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és

Kezdet: 2017 . november 01.
Befejezés : 2019.május 31.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

2017. december 15.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. Kft

osztály) :

Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

Projekt rövid

Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói

(műszaki,

terület,

szakmai)

jelentős

része a

Ny írerdő

kezelésében

erdő .

A több mint 300 hektáros

működik,

egy része a városé, és

egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.

tartalma:

Az

erdő

egésze Natura 2000-es terület egy része pedig

parkerdőként

is

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

erdőt

egy különleges hangulatú sétán .

A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása
Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi
Állatparkba történő belépéshez és a széles ebb körű élményszerzés nyújtásához.
Egy térségi

jelentőségű

látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a

látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási i d ő növeléséhez, valamint a
szezonalitás csökkentéséhez. A projekt közvetett célja

Sóstófürdő

turisztikai

komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság életminőségének
javítása, GDP növekedés elérése. Az erd őn át az Ózoon Hoteltől, az erdei
_..)
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tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy
tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató nem csak
egyszerűen

sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és

demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő
flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz
lehetővé.

A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, melyen

a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpár
útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalogkerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához csatlakozik. Az
Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül
beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a kialakításra
kerülő

4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. Ezen az a

szakaszon teljes térburkolás is megvalósul. A kihelyezett tájékoztató táblákon a
Föld növény- és állatvilágával ismerkedhetnek meg.
Projekt jelenlegi

Előzmény:

állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

Jelen projekt, egy korábban, a TOP -6.1.4-15 felhívás keretében

benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő
pályázat újbóli beadása, azzal az eltéréssel, hogy a visszavont pályázat nettó,

kifizetés i

míg az új pályázat bruttó finanszírozású.

kérelmek stb .)
A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017 .09 .29- én került benyújtásra a
támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd a
Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra.
A támogatási

szerződés

megkezdődött

a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, megkötésre

kerültek a

szerződések

aláírását

követően

felállt a projektmenedzsment és

a szakmai tevékenységek elvégzésére és a

kivitelező

kiválasztása is megtörtént.
A kivitelezésre irányuló Közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozóval, a
Közmű

Generál Kft-vel 2018.02.27-én írtuk alá a

szerződést .

A kivitelezés

2018.03 hóban megkezdődött és 2018.07 .13-án a hozzá kapcsolódó szakmai
tevékenységekkel együtt befejeződött. Jelenleg a marketing tevékenység és
nyilvánosság feladatok teljesítése van folyamatban.
A projekt fizikai
időpontig

befejezése 2019.05.31.

időpontban

megvalósult.

Ezen

rendelkezésre álltak az engedélyek is, lezárult a Kemecsei úti gyalog-

és kerékpárút forgalomba helyezése, valamint a hátsó pénztár és vizesblokk
épület használatbavételi eljárása.
A projektben 7 mérföldkő lett tervezve, amelyekhez kapcsolódó beszámolók
benyújtásra kerültek. Az 1-6. mérföldkövek beszámolója jóváhagyásra került, a
7., egyben záró beszámoló értékelése még folyamatban van .
A megítélt 298 millió forint támogatás lehívásához 6 elszámolás került
benyújtásra. Elszámolásra és kifizetésre került 290 millió forint támogatás, a
fennmaradó összeg az elbírálás alatt álló záró beszámolóval kerül majd
kifizetésre.
HAZA HU
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Megvalósítást

A projektben beszerzésre kerülő eszközöket, amelyek a sétaút fenntartását

hátráltató

hivatottak ellátni, elutasításra került az elszámolás során, így ez az összeg saját

problémák,

forrásból lett biztosítva (1.558.138 Ft) .

nehézségek:

14. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018

SZÁMA:

Projekt

bruttó 3.956.915, -Ft,

összköltsége :
Támogatás

bruttó 3.956.915, -Ft,

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és

2018. 09.01-2019.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2018.11.06.

megkötésének,
módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó

Szabó Tamás, Kulturális Osztály

(név, osztály) :
Projekt rövid

A pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy

(műszaki,

átlátható, könnyen kezelhető (felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba

szakmai)

helyező online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal,

tartalma :

modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt online
felület a látogatói- és közérdekű, valamint közérdekből nyilvános információk
mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt rekordok
kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül (az
érzékeny adatok kitakarásával) közzétett gyűjteményi adatokat az intézmény
weblapját

látogató felhasználók

adatbázis-szerűen,

szűrhető

és

kereshető

felületeken böngészhetik.
A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét jelentő Egységes Múzeumi
Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi gyűjtemény,
strukturált adathalmazának kezelésére. A gyűjtemények online publikálásának
alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése abba az irányba
történjen, hogy a gyűjteményi adatok nyilvános publikálása közvetlen az
adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6, amelynek
ZA HU
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támogatottsága 2016. 02.24-én

megszűnt,

valamint nem kompatibilis az újabb

szerver környezetekkel.
Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza :

1.

Átállás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddigi

Drupal 6) motorja Laravel 5 keretrendsze rre újul meg és ezzel csatlakozik a más
intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez.
A gyűjtemények online publikál ására előkészített modern, interaktív

2.

felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az

EMIR-ből

közvetlen „ki publ ikál ás"

megoldása, illetve erre felépíthető virtuális kiállítás és online „m agazin"
lehetőségének

megteremtése.

Projekt jelenlegi
állása {készültségi

A támogatott fejlesztések megvalósultak. A Támogató részére megtörtént a

fok, beszámolási

Szakmai és pénzügyi beszámoló bekül dése a Támogatói Okiratban meghatározott
határidőben,

időszakok,

2020.01.31-én.

Jelenleg a Szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását várjuk.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

15. számú adatlap
PROJEKT CÍME/

MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁG OSTON

REGISZTRÁCIÓS

PROGRAM 2)

SZÁMA:

Projekt

Bruttó 20.735.800, -Ft

összköltsége :
Támogatás

Bruttó 18.662.220, -Ft

összege :
Támogatási

90%

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és

2018.10.18. --2019.12.31.

befejezése :
Támogatási
2018.10.18.

Szerződés

megkötésének,
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módosításainak
dátumai :
Ka pcso latta rtó

Szabó Tamás, Kulturális Osztály

(név, osztály) :
Projekt rövid

A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített

(műszaki,

„emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és

szakmai)

évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum.

tartalma :

bővítése .

Ebből

2018-ban 150 éves

az alkalomból egy nagyszabású

múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy
lépése a tervezett felújítás és

bővítés .

A pályázati

célkitűzés

inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás

előkészítő

a meglévő kiállítás még

bővítése

által Jósa András

munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal.
A pályázat

lehetőséget

kiállításvezető

nyújt a kiállítás

bővítésén

túl, tudományos

ismeretterjesztő

és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet készítésére .

A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei :
hőskora,

4x2 méteres nagy nyomat.

•

Poszterek: régészet

•

Jósa András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése .

•

Ásatási padlózat kialakítása, 36 m2 .

•

A falakon körbe óriás nyomat, 70 m2.

•

A központba egy ún. „sírláda" kerül az in situ felszedett csontvázzal és

leletekkel (itt akár lehet majd bontogatni is a sírt) . Körülötte deszkák, amelyek
„majd" a láda alját képezik.
•

Mellette egy másik sír „pozitívban", ahogy éppen ásogatják.

•

Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db (pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa,

csákány, kubikostalicska,
mérőműszer,

szögmérő, mérőléc,

csomagolóeszközök, rajzeszközök,

csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze,

mérőszalag,

tájoló)

A megvalósítandó kiállítás eszközei:
•

Fényképezőgép

állvánnyal, 2 db.

•

30 digitális betét screen a fényképezőgépekbe.

•

2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve.

•

Manuálisan

tölthető

ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta,

könyvtartó kecskeláb állvány.
•

8-10 db lelet.

•

Ablak sötétítés.

•

Múzeumpedagógiai segédletek nyomtatása (30-40 oldal, 1200 db) .

•

Kiállítás (szakmai)

•

Bútorok tervezése, átalakítása.

vezető

nyomtatása .

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

A támogatott fejlesztések megvalósultak. A kiállítás határidőben elkészült.

fok, beszámolási

Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a
határidőben,

időszakok,

Támogatói Okiratban meghatározott

kifizetési kérelmek

Jelenleg a szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását várjuk.

stb.)
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2020.01.31-én.

A

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

16. számú adatlap
MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖN KO RM ÁNYZATÁNAK

PROJEKT CÍME/

NYÍREGYHÁZA

REGISZTRÁCIÓS

SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA

SZÁMA:

MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt tervezett

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

összköltsége :

értéke adja)

Igényelt támogatás
3 999 982 OOO Ft+ ÁFA

összege
(tervezett) :
Támogatási
intenzitás(%)

93 %

(tervezett)
Projekt (tervezett)

Kezdete: 2016. január 1.

kezdete és

Befejezése: 2018.04.01

befejezése:
Támogatási

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

Szerződés

Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28.

megkötésének

Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint

dátuma:
Kapcsolattartó

Váriné Hok Ágnes, Gazdasági Osztály

(név, osztály) :

Sóstógyógyfürdő

Projekt rövid

A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza-

(műszaki,

területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit

szakmai)

bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és

tartalma:

fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb
fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan
turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely
versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást
nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.
A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett,
egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonalitás
megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében
hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglé vő kínálati elemek felhasználásával,
professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel
biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók
CGYHAZA HU

- ) ..)

N

Y

f R

E"

G

Y

l-l

Á

Z

A

111

kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének
erősítését.

A projekt közvetett céljának

tekinthető

továbbá

Sóstógyógyfürdő

turisztikai

komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének
javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparűzési
adóbevételek növelése.
A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal
rendelkező

szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.

A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes
hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.
Projekt jelenlegi

2016.

állása (készültségi

Nemzetgazdasági

február

23-án

a fejlesztési

fok, beszámolási

Főosztály

időszakok,

Turizmusért

kifizetési

zajlanak jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar

kérelmek):

Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett", az

Minisztérium

Felelős

Helyettes

koncepció

(NGM),

megküldésre

Turisztikai

Államtitkárságra.

és

került

a

Vendéglátóipari

Szakmai

egyeztetések

egyeztetések folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása
érdekében. Hétről hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat,
dokumentumokat küldünk az imént említett szervezetek számára.
A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió
forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek
pontosítása

befejeződött,

a Minisztérium

(NFM)

10

millió

euróban

maximalizálta a támogatást.
Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk
szerződést

az

engedélyes

és

kiviteli

tervek

elkészítésére,

amelynek

eredményeképpen 2017 . január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az
Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.
A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017.
január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az
Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők . A kivitelezési
szerződés

2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án

megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a
kivitelezői szerződés

a munkaterület átadásra került. A

kivitelező

megkezdte

a munkát, azonban olyan előre nem látható és egyéb körülmények
jelentkeztek a projekt megvalósítása során, amely a kivitelezés hosszabbítását
vonta maga után.
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Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is lezajlottak. Az
üzemeltetésre vonatkozó
kiválasztásra került az

közbeszerzési

üzemeltető

eljárás sikeresen

megvalósult,

a Hungusest Hotel Zrt. Az eszközbeszerzési

tenderek lebonyolítása is lezárult, az eszközök beszerzése megtörtént. A hotel
október végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt .
Mindezekre tekintettel a támogatási

szerződés

határidejét 2019 . november

30. napjára módosítottuk.
A projekt záró elszámolása 2020.05.28-án benyújtásra került, melynek
jelenleg elfogadására/hiánypótlására várunk.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns.

nehézségek:

_.>

NYíRFGYHÁZA

2. számú melléklet a PKAB /212-1/2020. számú előterjesztéshez
Megvalósítás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS

2.

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

TOP-6. l.5-15-NYl-2016-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI
3.

KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ {41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE
1KOP-3.2.0-15-2016-00013

TOP
4.

6.3.1-15

BARNAMEZŐS

TERÜLETEK

REHABILITÁCIÓJA

NYÍREGYHÁZA

TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN

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

5.

TOP 6 .3 .2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN

TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001
„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA

6.

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

TOP-6.2. l-15-NYl-2016-00001
GAZDASÁGFEJLESZTÉST
7. .

ÉS

MUNKAERŐ

MOBILITÁS

ÖSZTÖNZÉSÉT

SZOLGÁLÓ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN

TOP-6. l.5-15-NYl-2016-00002
KÖZÖSEN

8.

POLYÁKBOKORÉRT:

A

TÁRSADALMI

EGYÜTIMŰKÖDÉS

ERŐSÍTÉSÉT

SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN

TOP-6.9.l-15-NYl-2016-00001
HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS

9.

VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „KISERDŐK"
10.

TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE"

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
11.
12.

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA

MODERN VÁROSOK PROGRAM
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

13.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM

TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00003
14.

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI

YÍREGYHAlA

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7 .1.1-16-2016-00067

15.

„MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN"
EFOP-3.3.6-17-2017-00016
NYÍREGYHÁZI

16.

ÁLLATPARK

FEJLESZTÉSE

KERETÉBEN

JÉGKORSZAK

INTERAKTÍV

ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II.

17.

ÜTEM
TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
KÖRNYEZETVÉDELMI 1N FRASTR U KTÚ RA-FEJ LESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001
KÖZÖSEN A KIÚTÉRT
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001
SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00002
„SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN"
TOP-6. 7 .1-16-NYl-2017-00001
INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

25.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill . ÜTEM
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

26.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV.

ütem"

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004

27.
28.

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001
„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA -

CSALÓ KÖZ

CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003
"GAZDASÁGFEJLESZTÉST

29.

ÉS

MUNKAERŐ

MOBILITÁST

ÖSZTÖNZŐ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002
„ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - II.

30.

ÜTEM"
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003

31.

„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS

,\ .._......__)
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SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE"
GI NOP-7 .1.9-17-2018-00005
32.

„Értékünk a család, értékünk az egészség!"
CSP-CSBM-19-0070
"FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS -

33.

A

HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTTHON

REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL"
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005
VÁROSRÉSZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS

34.

FEJLESZTÉSE
TOP-7 .1.1-16-H-ERFA-2018-00026

35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

URBACT 111 - TECHREVOLUTION
U DVARFEJ LESZTÉSE

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM
„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT" (CROSS-BORDER GREEN
TRANSPORT NETWORK)
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME
MODERN VÁROSOK PROGRAM
„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
WIFl4EU INGYENES WIFl-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA
MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
MODERN VÁROSOK PROGRAM
AZ

43.

ÓVODA

KÓRHÁZI

EURÓPAI

HATÁRVÁROSOK

KORLÁTOLT

FELELŐSSÉGŰ

EURÓPAI

TERÜLETI

EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2020. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
ETT-1-0004
A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON

44.

KERESZTÜL
INTERREG EUROPE

45.
46.
47.
48.
49.

„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt."

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2019.
KUBINYI

ÁGOSTON

PROGRAM -

„EGY GYŰJTŐ VILÁGA" -

A

PÉCHY-KOVÁCS

GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA
JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020
ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (BABAHÁZ BÖLCSŐDE
KONYHAFELÚJ ÍTÁS)
HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ

50.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS NYÍREGYHÁZÁN
KEHOP-1.2.1-18-2019-00255

51.

52.

ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.2.1-19-NYl-2019-00001
TRIANONI EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSÁ
BGA/5326/2020
WWW
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LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A
53.

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002

54.
55.

INTERREG DANUBE -TALENTMAGNET
„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"
TOP-6.6.1-15-NYl-2016-00001
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE

56.

NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131}, ILLETVE KÖRTE UTCA 41/ A.
(HRSZ: 1640/1}" SZÁM ALATT

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001

C7)
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1.

számú adatlap

PROJEKT
CÍM E/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Proj ekt

tervezett

összköltsége:
Igénye lt támogatás
öss zege:
Tám ogatási

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001

2.128.341.061 Ft
2.033.374.925 Ft
100%

intenzitás(%) :
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2014.június 27.
Befejezés : 2020 .12.29.
Megkötés: 2016.09.16.

Támogatási
S zerződés

1. sz . módosítás : 2017 .03.14.

megkötésének,

2. sz. módosítás: 2017 .10.27.

módosításainak

3. sz. módosítás :2018.08.15.

dátu ma:

4. sz. módosítás:2018. 09.06
5. sz. módosítás:2018.12.17.
6.sz. módosítás : 2019 .08 .27 .
7.sz. módosítás : 2020.01.06.
8. sz. módosítás: 2020.02.20.

Kapcsol attartó

Nemes Ákos, Városfejlesztési és Városüzemeltetés i Osztály

(név, osztály):
Proje kt

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és proj ektmenedzsment ref eratúra
rövid

( m űs z aki,

szakmai)

ta rta lma :

A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjá nak, a Törzs utca
három csomópontjának átépítés e, a Kígyó utcától induló, Debrecen i út- Tünde
utca - Kállói út - Szent István utca Ke rt utcáig tartó szakaszo n épülő kerékpárút
révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétel e.
A Debreceni út - Kígyó utca közl ekedésbiztonsági szempo ntbó l
csomópontja geometriailag

ke dvezőbb

kedvezőtlen

kialakítást kapott. A csomópontban

mind a Kígyó, mind pedig a Debrecen i úton

gyalogátkelőhe ly

létesült. A Kígyó

utca Virág utcai útcsatlakozása átépítésre került, megs züntetve ezzel a
balesetveszélyes szakaszt. A Kígyó utca szelvényezés sze ri nti ba l oldalán kétirányú kerékpárút épült.
A Törzs utca - 4. számú

főút

csomópontja, a Törzs utca-Semmelweis utca i

körforgalom, illetve a Törzs utca - 41. számú

főút

csomópontj a a

közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átép ít ésre kerültek. A
tavalyi évben megtörtént a Törzs utca - 4. számú

főút

csomópontjában egy

új, önálló jobbra kanyaro dó sáv kiépítése, mintegy 110 mét er hosszúságban,
enyhítve a korábbi torlódásokat, zsúfoltságot. A Törzs utca - Semmelweis
utcai új, négyágú körforgal om mind a Törzs utca, mind ped ig a keresztező

\

--
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Semmelweis utca egyenletes forgalomáramlását hivatott szolgáln i. A Törzs
utca - 41. számú főút csomópontjában a meglévő jobbra kanyarodó sáv
meghosszabbításával

lehetővé

vált a szabályozottabb forgalomáramlás.

A Törzs utcán a Semmelweis utca és a 41 . számú

főút

között gyalogos járda

épült, ami alkalmas biztosítani az Oros településrészen lakók Nyíregyháza
centruma felé történő biztonságos haladását Örökösföld településrész
érintésével.
Az elkészült kerékpárút nyomvonala a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni
út csomóponttól a Tünde utcáig halad, majd a Tünde utcára lefordul, azon
végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a
Kert utcáig, a városközpont

felől

Nagykálló irányába a Csárda utcáig tart. A

projekt során az érintett szakaszon közel 8 km kerékpárút épült. A beruházás
közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcso lódással valósult meg,
mivel a beruházás javítja a munkaerő mobilitás infrastrukturá lis feltételeit . A
Debreceni és Kígyó, Kállói, Szent István és Tünde utca is olyan szakasz,
amelyen jelentős
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

munkaerő-áramlás

zajlik.

2019. november 19-én többletforrás kérelem került benyújtásra 16.947 .613
Ft összegben.
A projekt keretében maradvány összeg terhére a közúti közösségi közlekedés

időszakok,

infrastrukturális feltételeinek javítása céljábó l

kifizetési

esőbeál l ók

beszerzése van

folyamatban az elkészült kerékpárút nyomvonalán .

kérelmek) :
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns .

problémák,
nehézségek:

2.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

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

SZÁMA:

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége :

1.315.533.958

Támogatás összege:

950.000.000 Ft

Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

\

)

Kezdet: 2016. augusztus 01.
Befejezés : 2020. december 31.

YIREC.YHAZA

(tervezett)
befejezése :
Támogatási
Szerződés

Megkötés : 2016.09 .26 .

megkötésének,

l.

sz. módosítás : 2017 .10.16.

módosításainak

2.

sz. módosítás folyamatban

dátumai:
Gál István, Városfejlesztési és Városüze meltetési Osztály

Ka pcso latta rtó:

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
rövid

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei

szakmai)

jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a

Projekt
(műszaki,

tartalma :

A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari

vállalkozások számára.

parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a
GINOP

l.

prioritási

tengelye,

amely

a

versenyképességének

javítását

szolgálja,

kisa

és

középvállalkozások

magántulajdonban

lévő

iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti
infrastruktúra

megfelelő

kiépítéséhez azonban a két intézkedés közötti

szinergia megteremtése elengedhetetl en, hiszen az önkormányzat által
felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az önkormányzati tulajdonú
iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való eljutást is.
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni,
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
iparterületekhez

vezetnek,

amelyek

a

nagy

cégek

mellett

kis-

és

középvállalkozásoknak is helyet adnak.
A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca,
illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:
a)

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

b)

Megtörténik
(bővítéssel),

a

Bottyán

János

utca

burkolatának

felújítása

irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó

járdaszakaszok kiépítése
c)

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

d)

Lujza

utca

burkolatának

felújítása,

irányhelyes

kerékpáros

létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése
Projekt

jelenlegi

A projekt műszakilag lezárult, a projekttel érintett utcák felújítása
megtörtént. A pénzügyi zárást egy tulajdoni probléma akadályozta. Jelenleg

állása:

a projekt zárásához

kötődő,

a

kötelező

nyilvánosság biztosításával

kapcsolatos tevékenységek zajlanak.
2018 decemberében került benyújtásra az utolsó kifizetési kérelem,
melynek kertében a teljes támogatási összeg elszámolásra került.

~ ))
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Egyéb problémák:

A projekt lezárását a Bottyán János utcai részben lévő 28512/3 hrsz-ú és
8071/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonviszony rendezési ügy
akadályozta.
Nevezett területek a Magyar Állam 1/1 tulajdonában és a Honvédelmi
Minisztérium (HM) 1/1 illetve 0/1 kezelésében/vagyonkezelésében

lévő

ingatlanok, mely területekre vonatkozó megállapodás megkötése kapcsán a
Honvédelmi Minisztériummal a 2018-as év folyamán megtörtént az

első

kapcsolatfelvétel az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya részéről. A
vagyonkezelésű

HM tájékoztatása alapján a megjelölt állami tulajdonú, HM

ingatlanok honvédelmi feladatok ellátásához nem szükségesek, ilyen
használatuk a

jövőben

jellegű

sem tervezett. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

által a korábbiakban meghirdetett ingatlanhasznosítási moratórium szerint
állami tulajdonú ingatlan vonatkozásában tartós jogviszony létesítésére
kizárólag a minisztérium, jelenleg a Nemzeti Vagyonért

Felelős

Tárca Nélküli

Miniszter előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Irányadó előírás továbbá
az

szerződésekben

ingatlanhasznosítási

kötelezettség,

az

alkalmazására

vonatkozó

egyeztethetőek

össze a TOP pályázat esetén

ún.

„NFM

melyek

klauzulák"

tartalmilag

előírt

garanciális

nem
jellegű

kikötésekkel.
Fenti

probléma

miatt

Pénzügyminisztérium,

a

hosszú
Magyar

levelezéseket
Államkincstár

folytattunk

és

a

a

Honvédelmi

Minisztérium bevonásával, melynek eredményeként sikerült egy olyan
szerződés

tervezetet elkészíteni, melyet mindegyik fél elfogadott, s melynek

aláírási moratóriuma a
aláírása után

Közgyűlés

befejeződhet

ülési

időpontjára

lezárul. A

a projekt projektfejlesztés végi

szerződés

szerződésének

módosítása, beszámolók véglegesítése, illetve a plusz forrásigény elbírálását
követően

a projekt pénzügyi zárása is megtörténik.

További problémát jelent a megvalósítás során
melyet

Önkormányzatunk

egyelőre

jelentkező

saját

többletköltség,

erőből

finanszíroz.

Önkormányzatunk plusz forrásigény kérelmet nyújtott be az Irányító
Hatósághoz (IH), aki a többletköltség indokoltságának megítélése céljából
igazságügyi

szakértő kirendeléséről

intézkedett. A vizsgálathoz szükséges

anyagok az IH részére egyrészt 2019. 10. 22-én majd 2020.08.28-án
megküldésre kerültek. A projekt költségvetésének módosítására irányuló
Támogatási

\Y;

Szerződés

elfogadásához kormánydöntés szükséges.
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3.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN 47

REGISZTRÁCIÓS

DB

MEGHAJTÁSÚ)

SZÁMA:

ÚJ AUTÓBUSZ (41

BESZERZÉSE,

DB CNG

TÖLTŐÁLLOMÁS

ÉS 6 DB ELEKTROMOS

LÉTESÍTÉSE

ÉS

AUTÓBUSZ

TELEPHELY KIALAKÍTÁSA
1KOP-3.2.0-15-2016-00013

Projekt

7 OOO OOO OOO Ft

összköltsége :
Támogatás

7 OOO OOO OOO Ft

összege :
Támogatási

100%

intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
és

kezdete
befejezése :

Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2022.06.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2016. október 10.

módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó

Dr. Podlovics Roland Projektvezető

(név, osztály) :

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma :

A helyi közösségi közlekedést

alapvetően

autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153

kilométer hosszú nettó tömegközle kedési vonalhálózaton . Jelenleg Nyíregyházán
többségében dízel EUR02 és EUR03 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem
felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedé s igényeinek. Az elmúlt
nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat
vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem

e lőtt

igényeit,

és

az

ország

közlekedéspolitikai

közleke désfejlesztési

célkitűzéseit,

gazdasági élet kiemelt

szereplőinek

irányelveit

tartja a város
Európai

Unió

továbbá érvényesíti a lakosság és a he lyi
(pl. LEGO) közlekedési céljait is.

2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt
közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41
darab CNG üze mű modern, körn yezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város elvét
szem

előtt

tartva

járműállomány
járművek

- az egyik

legtisztább

energiahordozóval

működtetett

végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a

füstgáz emisszióját, hiszen a szi lárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla .

A beszerzés tárgyának meghatá rozásakor a városban élők szempontja volt az
elsődleges,

hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű j árművek

zajterhelése jelentősen alacsonyabb .
A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz
Kereskede lmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról

-
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készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF
jóváhagyta .
A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek
között a támogatási

szerződésben

foglalt tevékenységek nyomon követése,

szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés

előkészítése

stb.

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra . A 2016. július 05-

állása

(készültségi

én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A

fok,

beszámolási

támogató

Projekt

döntésről

szóló értesítés EPTK felületen 2016 . augusztus 05-én érkezett.

időszakok,

A támogatási

szerződés

kifizetési kérelmek

szereplő

stb .)

tanácsadó kiválasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 2016. december

2016. október 10-én lépett hatályba. A projektben

közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi,

járműbeszerzési

21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember kiválasztása 2016.december
22 . napján

szerződéskötéssel

lezárult.

Beszerzés i eljárás keretében megtörtént a CNG
tervezési feladatok ellátására
szerződéskötéssel -,

töltőállomás

engedélyes és kiviteli

kiválasztása, - 2017. március 30. napján

a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG

kiválasztása, nyertes
rendelkezésre álló

tervező

Ajánlattevővel szerződéskötésre

határidő

120 nap . A kivitelezés

kivitelezőjének

került sor. A kivitelezésre

befejeződött műszaki

átvétellel 2018.01.19 . napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre

történő

átadásátadás

történt az ÉMKK részére .
A 1691/2016 (Xl.29 .) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint:
„Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében
47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és
töltőállomás

létesítése,

projekttartalom

kibővült

és
az

autóbusz

előzek

telephely

kialakítása."

Tehát

a

szerint.

Az 1145/2017. (111.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról,
benne a projekt összköltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való

emeléséről.

A

támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett
projekttartalommal, módosított költségvetéssel és megvalósítási

időtartammal,

így a projekt megvalósítása a 2019. január 18-án beadott módosítási igény szerint
2021.06.30-ig esedékes.
Az új autóbuszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is
megtörtént, mivel a közúti

járművek

forgalomba helyezésének és forgalomban

tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. §
rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján.
Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától". 107. §(S) A városi forgalomban közösségi
közlekedésben használt, 22

főnél

több utas szállításra alkalmas (M3 1. osztályú)

autóbuszt - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell látni
az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos

Katasztrófavédelmi

Y

Főigazgatóság
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engedélyével

rendelkező

önműködő,

tűzoltótechnikai

termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzem behelyezésre került,

próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018.02.14. napján került átadásra az ÉMKK
részére . A buszok jelenleg

zökkenőmentesen

üzemelnek.

2019. 05. 28. napján indult el az „Új autóbusz telephely tervezése" tárgyú nyílt,
uniós közbeszerzési eljárás,

szerződéskötésre

a tanulmányterv jóváhagyását

követően

2020. január 6-án került sor, jelenleg

az engedélyes tervek kidolgozása van

folyamatban .
2019.07.04. napján elindult a telephely területén található épületek bontására
vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként 2019.07.31. napján
vállalkozási
műszaki

szerződés

került megkötésre. A munkálatok 2019.09.03-án zárultak

átadás-átvétellel.

Az 5. számú támogatási

szerződés

módosítás 2019 .10.15. napján lépett hatályba,

amely jóváhagyta a megváltozott műszaki-szakmai tartalmat, a költségek telephely
megvalósítására való átcsoportosítása és az elektromos buszok beszerzésének
elhagyása mellett. A projekt megvalósítása 2022. június 30-ig esedékes.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

4. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

TOP

6.3.1-15

BARNAMEZŐS

TERÜLETEK

REHAB ILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA

REGISZTRÁCIÓS

TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN

SZÁMA:

TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001

Projekt

1 608 338 182 Ft

összköltsége :
Támogatás

1 590 979 797 Ft

összege:
Támogatási

100%

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

és

Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2021.05.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2016. november 28.

módosításainak
dátumai :

\)
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Kapcsolattartó

Dicső

(név, osztály):

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

Péter Projektvezető

A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés,
a

vállalkozói

tevékenységek

ösztönzése

és

a

népesség

megtartása

településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye

tartalma:

a vállalkozások és

befektetők,

valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor

környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A
pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek, barnamezős
területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen
található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét.
Mindezt olyan módon, hogy megújításuk

lehetőség

szerint gazdasági funkciókra

irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi
tereket a lakosság használatba vegye.
Tervezett projekt tevékenységek
Terület déli részén kialakítandó funkciók te rvezési program alapján:

a)

Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglevő volt parancsnoki
épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati
raktárépület

külön

projekt

keretében

kap

funkciót,

állagmegóvási

munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.
b)

Autóbusz telephely, buszparkoló és

töltőállomás

kialakítása külön projekt

részeként
c)

Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)

d)

Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi
rekreációs fejlesztés

e)

Extenzív fenntartású zöldfelületek

f)

Védő

funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület

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

Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés

A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01 . napján megalakult, feladata többek
között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi közbeszerzés,
beszerzés
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

előkészítése,

a projekt teljes koordinációja.

A projekt műszakilag lezárult, először 2019 .10.10-én, majd hiánypótlásokat
követően

2020.03 .31.

napján

többletforrás

igény

került

benyújtásra

a

Közreműködő Szervezet részére. A többletforrás igény - bruttó 575.565.087 Ft

időszakok,

értékben -felterjesztésre került az Irányító Hatóság részére az eredeti projektterv

kifizetési kérelmek

megvalósításra vonatkozóan. Pozitív elbírálás esetén a Tiszavasvári úti Északi

stb .)

terület megújítására is lehetőség nyílhat.
A projekt keretében keletkezett maradvány terhére a Tagló utca felújítása
tervezett, mely kapcsán a feltételes közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

Megvalósítást

hátráltató

e)

Nem releváns .
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problémák,
nehézségek:

5.

számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

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

1 590 218 738 Ft

összköltsége :
Támogatás

1197 241 535 Ft

összege :
Támogatási

100%

intenzitás(%) :
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2016.09 .01 .
Befejezés : 2021. 02. 28 .

Támogatási
Szerződés

2016 . december 13.

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

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmene dzsme nt referatúra

rövid

A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet

(műszaki, szakmai)

biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő , a helyi

tartalma:

gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kij elölt akcióterületen

Projekt

található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése , a köz- és a
magánszektor

szereplői

által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi

környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is
eredményezheti .
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi
közterületek környezettudatos, csalá d- és klíma barát megújítására, azaz arra, hogy
a beavatkozások területe alkalmas legyen a csa ládok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti
fenntarthatóság

követelményeit

szolgálják,

a

városi

zöld

környezet

megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá . A
beavatkozások legfőbb elvárt ere dménye a vállalkozások és befektetők, valamint a
lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet,
települési arculat kialakítása .

~)
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Önállóan támogatható tevékenységek:
A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a) :
- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása,

városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya) .
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az S tó és környéke), futópálya

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

növényesítéssel.
-

Pazonyi

tér

park-rekonstrukciója,

növényállomány

tervezett

cseréjével,

ültetéssel.)
- A Szegfű utcától északra található K i serd ő k fejlesztése, ütemezett fakivágás,
növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek
létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld

Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében,
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II.
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi
2017.

kérdésből

augusztus 31. napjával benyújtásra került. A

áthelyezése a projektelem

megvalósítási,

adódik) a pályázat

Kiserdők

valamint járulékos

projektelem
költségeinek

(tervezési dij, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a
támogatási összeg 1.250.000.000Ft-ról1.197.241.535 Ft-ra csökkent a támogatási
intenzitás változatlanul hagyása mellett.
B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a) :
- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési

céllal:

szolgáltató

épület

kialakítása

és

az

alapműködéshez

kapcsolódó

eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon
kerékpár kölcsönző (,,Közösségi kerékpáros rendszer") kialakítása.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes

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

térfigyelő

kamerák telepítése . A projekt keretében

fejlesztendő

utak

esetében a közművek már ki vannak építve.
- Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeállók,

nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz napelem,
valamint

térfigyelő

kamerák telepítése

- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.
- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt

számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.
Kötelezően

mentesítése

megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt
(nem

releváns),

Akadálymentesítés,

Partnerségi tervezés, "Soft" tevékenység.
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Nyilvánosság

biztosítása,

A projektmene dzsment sze rvezet 2016. december 01. napján megalakult, feladata
többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi közbeszerzés,
beszerzés

előké szítése,

a t eljes projekt koordinációja .

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 20 16. j ún ius 15-én került benyújtásra . A 2016. június 22-

állása

(készültségi

én érkezett hiánypótlásra 2016. jú nius 30-án került a vá lasz benyújtásra . A 2016 .

fok,

beszámolási

augusztus 09-én érkezett t isztázó kérdésre a válasz 2016 . augusztus 17-én került

Projekt

d öntésről

i dősza k o k,

megküldésre. A támogatási

kifizetés i kérelmek

érkezett. A támogatási

stb .)

igénylés történt 1.000.000 .000 Ft értékben .

sze rző dés

szóló értes ítés 2016 . november 03-án

2016. december 13-án hatályba lépett,

előleg

A Benczúr- Bessenyei tér vo natkozásában 2017 . november 15. napján a k i v i telező
kiválasztására irányuló közbesze rzési eljárás
szerződéskötésre

minőségb i ztos ítása

megtörtént,

2018. május 16. napján került sor, kivitelezés határideje a

munkaterület átvételét

köve tő

120 nap. A terek felúj ítása 2018 . szeptember 28.

napján sikeres

műszaki

önkormányzati

saját forrásból

átadás-átvétellel záru lt . A té r biztonsága érdekében
kamerarendszer

került kiép ítésre. A többi

projektelemek tekinteté ben - a tervezés i program elfogadását

követően

- 2017.

május 3. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kivá lasztása, mely 2017 .
május 22. na pján zárult,

szerződéskötésre

2017 . j úl ius 12-én került sor. A

kivitelezési tervdokumentáció száll ítási határideje a

szerz ő déskötéstől

számított

135 nap volt. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, va lam int a Bujtos i város liget tervezett
mosdói építési engedéllyel ren delkeznek, a kivitel i tervek száll ítása megtörtént
kivitelező

minden projektelem vo natkozá sában, a
közbeszerzési eljárás

minőség b i ztos ítása

kivá lasztására irányuló

első

lezajlott, az elj árások 2018 . április 13.

napján indultak. A Pazonyi tér és az Arany János utca re konstrukciójára vonatkozó
kivitelezési közbeszerzési eljárá s

e l ső

közbeszerzés i eljá rása eredménytelenül

zárult. A második eljárás indításá ra Arany János utca és Pazonyi tér vonatkozásban
2018. július 13-án, a Bujtosi Városliget vonatkozásában 2018. július 18., Bocskai
utcai szolgáltatóház esetében 20 19. január 14. napján került sor. A megisméte lt
eljárások (Arany János/Pazo nyi/Bujtosi városliget) eredményesen zárultak.
A kivitelezői

szerződés

Arany Já nos utca-Pazonyi tér esetében 2018 . október 02-án

került aláírásra, a kivitelezés 20 18. december 17. napj án sikeres

műszak i

átadás-

átvétellel zárult.
A Bujtosi városliget kivitelezésére vonatkozó
került aláírásra, a kivitelezés
31. napján sikeres

műszaki

i dőtartama

szerződés

120 nap volt. A kivitelezés 2019 . május

áta dás-átvétellel zárult.

A Bocskai utcai Szolgáltat óház

k i v itelező

kivá lasztásá ra irányuló közbeszerzési

eljárás 2019. 05. 27. napján indu lt, vállalkozási
22-én került sor. A kivite lezés eredeti
meg lévő

épül et

2018. december 12. napján

bontá sáva l

szerződés

időtartama

kezdődött,

majd

aláírására 2019 . október

6 hónap volt. A kivitelezés a
statika i felmérést

követően

megállapításra került, hogy az eredeti tervek módosítása szükséges az épület
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alapozására vonatkozóan. A
került,

határidő

és

szerződésmódosítás

kivitele zői szerződés

pótmunka
jóváhagyásra

két alkalommal módosításra

vonatkozásában,
került. Jelenleg

melyből

a

az

1.

számú

szerző dé s

2.

számú

módosítása van folyamatban. A kivitelezés még 2020-ban befejeződik, a projekt
tervezetten 2021. év 1. negyedévében lezárásra kerül.
A projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtás ra 2019 .07 .15.én 392 .977 .203
Ft összegben, melynek elbírálása folyam atban van .
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns .

problémák,
nehézségek:

6.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

SZÁMA:

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

708 420 719 Ft
707 918 444 Ft
100%

intenzitás(%):
Projekt

tervezett

kezdete

és

befejezése:
Támogatási

A projekt megvalósításának kezdete: 2018 . január 19.
Tervezett befejezése: 2020. szeptember 28.
A Támogatási

Szerződés

hatályba lépése: 2016 .09.28 .

Szerződés

1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14.

megkötésének

2. sz. Támogatási

Szerződés

módosítás: 2017.03.03 .

dátuma :

3. sz. Támogatási

Szerződés

módosítás: 2017 .07.06.

4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017 .11.10.
A projektfejlesztés végi 5. Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került
2018. április 11-én, amely 2018. decemberben elfogadásra került.
6. sz Támogatási Szerződés módosítás: 2018 . 12. 17.
7. sz Támogatási Szerződés módosítás: 2019. 07 . 22 .
8. sz Támogatási Szerződés módosítás: 2020. 07 . 30 .
Kapcsolattartó

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

vezetőivel

szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási

helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem

tartalma :

\

A projekt tervezése során az Önkormá nyzat tulajdonában lévő intézmények
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műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.

Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex
felújítása valósult meg jelen projekt keretében:
•

Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Városmajori

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára
(beleértve

a sajátos

nevelési

igényű

gyermekeket

is,

ezzel

fokozva

beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások
kedvezően hatnak az egészségükre, fejlő désükre . Az óvoda-pedagógusoknak

nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó
nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai
szolgáltatások

színvonalának

növelése

hozzájárul

az

intézménye k

leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen
választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé
válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra
A.

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
a.

felújítás

(beleértve

az

épületgépészetet,

a

főzőkonyha/melegítőkon yha fejlesztését is)

b.

udvar, játszóudvar felújítása

c.

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
szabadidős

programoknak

lehetőséget

biztosító

fejlesztése, kialakítása
d. tornaszoba építése
B.

Eszközbeszerzés, ezen belül:
a.

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

b.

informatikai eszközök, berendezések

A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése
B. akadálymentesítés
C.

szórt azbeszt mentesítés

D. energiahatékonysági intézkedések
E.

\
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terek

Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

A kivitelezések minden rész tekintetében megvalósultak határidőben, az
eszközök beszerzése 2019. október 15-ére valósult meg.
2019. 10. 04-én benyújtott többletforrás iránti kérelem pozitív elbírálásban

időszakok,

részesült 7.918.444 Ft összegben. A projektben 502.275 Ft nem elszámolható

kifizetési

költség keletkezett.

kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns .

problémák,
nehézségek:

7.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

ÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉST

REGISZTRÁCIÓS

SZOLGÁLÓ

SZÁMA:

DÉLNYUGATI TERÜLETEIN

MUNKAERŐ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

MOBILITÁS

NYÍREGYHÁZA

ÖSZTÖNZÉSÉT
DÉLKELETI

ÉS

TO P-6 .1.5-15-NYl-2016-00002
Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

3 027 105 285 Ft
3 027 105 285 Ft
100%

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :
Támogatási
Szerződés

Kezdet: 2017 .01.01.
Befejezés : 2020.11.30 .
A Támogatási

Szerződés

megkötése 2016 .12.20.

A Támogatási

Szerződés

1.sz. módosítása 2018.09.03

megkötésének,
módosításainak

A Támogatási Szerződés 2.sz. módosítása 2019.03.27 .

dátumai :

A Támogatási

Szerződés

3.sz. módosítása 2019 .05.15 .

A Támogatási

Szerződés

4.sz. módosítása 2019.07 .09.

A Támogatási szerződés S.sz. módosítása 2020.08.12.
Kapcsolattartó
(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
rövid

szakmai)

tartalma :

Gál István, Városfejlesztési és Városüzem eltetési Osztály

A projekt a Tiszavasvári út -

Szélsőbokori

út közlekedési csomópontjának

fejlesztését, a Legyező-, Dugonics utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a
Tünde utca felújítását tartalmazza.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza délnyugati és délkeleti részén található
gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé

--
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váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. Nyíregyháza jelen
pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a
projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek,
amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség
fejlődésnek,

és

elérhetőség

fontos

alapfeltétele

a

gazdasági

a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik

kiemelt területe.
Projekt
jelenlegi
állása {készültségi
fok,

A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra, a Támogatási

Szerződés

2016.12.20-án került megkötésre .

beszámolási

i dőszakok,

Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a

kifizetési

megbízási

kérelmek) :

szerződés

megindításra

2017.04.24-én került aláírásra . 2017 .05 .08-án került

tervező

a

kiválasztására

vonatkozó

Kbt.

117.

§-ban

meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés
került megkötésre 2017 .06.20-án . Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a
Tiszavasvári út Legyező,

Szélsőbokori

úti csomópont,

Szélsőbokori

út, Rókabokori út,

Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére a

Cívis Komplex Mérnök Kft-vel. A tervdokumentáció és a szükséges engedélyek
2018. márciusára álltak rendelkezésre. A kiviteli tervek rendelkezésre állását
követően

a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás -

előzetes minőségbiztosítást követően-

2018. április 13-án megindult. A Tünde

utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra vonatkozó
eljárás eredményeként vállalkozási szerződés megkötése történt:
-

Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyban a STRABAG Építő Kft-vel 2018. október 09-én

-

Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák útépítési és egyéb
kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a Colas út Zrt-vel 2018 .
november 12-én

-

Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyban a Kelet-út Kft-vel 2018. november 13-án.

A Tünde utca felújítása a Debreceni úti csomóponttól, mintegy 2,4 km

hosszan

valósult

meg.

Felújításra

kerültek

a

régi

meglévő

járdák,

útcsatlakozások, amelyek akadálymentes közlekedést tesznek lehetővé a
mozgáskorlátozottak számára is. A felújítási munkák során átépítésre került
10 db buszöböl, amelyek nagy teherbírású betonburkolatot kaptak. Minden
buszperon sárga színű térkőburkolattal, valamint a vakok és gyengénlátók
közlekedését segítő taktilis burkolóelemekkel, akadálymentesen épült meg.
Az útfelújítás 2019 májusában készült el, értéke 552 391 427 Ft.
A

Legyező

és

Dugonics

utcák

aszfaltburkolata

teljes

szélességben

felújításra/megerősítésre került 1502 méter hosszan, a Derkovit s utcán

megerősítettük a meglévő burkolatot 798,92 méter hosszan. Okoszebra
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létesült a Continental gumigyár
valamint a Dugonics-Derkovits

előtti

gyalogos

kereszteződésben

átkelőhely

átépítésével,

2 zebra került kialakításra.

Minden helyszínen a kapcsolódó járdák és kerékpárutak is felújításra kerültek,
így megteremtve minden résztvevője számára a biztonságos közlekedés
lehetőségét.

A beruházás 2019. augusztus 31-re készült el, bruttó 855 896 497

Ft értékben.
A Rókabokori út építése
szeptember 23-án sikeres

2018.

műszaki

novemberében

kezdődött

és 2019 .

átadással zárult. A kivitelezés költsége

bruttó 947 209 086 millió forint volt. Az épített út új nyomvonal a 338 . sz.
főutat

és a Bottyán János utcát köti össze. A burkolattal ellátott szélesség 7,5

m, 2376,03 méter hosszan . Az útépítés

elsődleges

célja a Kertváros

teherforgalmának csökkentése volt. A nyomvonal megépítésének részeként
megépült a közvilágítás a teljes belterül eti szakaszon . Az útépítés kapcsán
főfolyáson lévő

megtörtént a Mandai

áteresz cseréje, a Simai

főfolyás

áteresze szélesítésre került. A belterületi szakaszon nyitott kerékpársáv került
kialakításra, hogy a Bottyán János utca és a Szélsőbokori út közötti kerékpáros
kapcsolatot biztosítani lehessen. A külterületi szakaszon 160 db sorfa került
telepítésre

kőris,

hárs és juhar fafajtákból.

A (Tiszavasvári út) -

Szélsőbokori út kereszteződésében

másodrendű főúton lévő

történő

a 2xl forgalmi sávos

belterületi útcsatlakozás körforgalmi csomóponttá

átépítése valósult meg. A fejlesztés során tengelysúly

kialakítása,

két

buszöböl

csomóponton keresztül

létesítése

történő

kerékpárosok

és

a

mérőhelyek

gyalogosok

biztonságos átvezetése is megtörtént. A 36 .

sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében
lévő

út. Figyelembe véve a tervezett munkát és a közúti

közlekedésről

1988. évi 1. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért
államtitkár, az

építtetői

szóló

felelős

feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő zártkörűen működő

Részvénytársaságot jelölte ki. A projektelem

megvalósítása érdekében Önkormányzatunk és a NIF Zrt. között konzorciumi
szerződés

aláírására került sor 2019. április 4-én . A beruházás 2019 .

decemberében elkészült.
A projekthez kapcsolódóan 2019. október 24-én többletforrás iránti kérelem
lett benyújtva a Magyar Államkincstárh oz. A kérelem pozitív elbírálásban
részült, így bruttó 113 105 285 Ft többletforrás került biztosításra a
1243/2020 (V.18.) Kormányhatározat alapján .
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

,~)
\
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8.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

POLYÁKBOKORÉRT:

ERŐSÍTÉSÉT

SZOLGÁLÓ

A

TÁRSADALMI

KOMPLEX

PROGRAM

EGYÜTIMŰKÖDÉS

NYÍREGYHÁZA

POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN

SZÁMA:

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

Projekt

50.000.000 Ft

összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási

50.000.000 Ft
100%

intenzitás{%):
Projekt

KÖZÖSEN

(tervezett)

kezdete

és

Kezdet: 2016 .10.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016 . október 10.

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

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály

rövid

A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a

szakmai)

szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű

tartalma :

lakosok tartós felzárkózásával.
A tervezett beavatkozások -

illeszkedve a felh ívás

előírásaihoz

-

a

következők :

1.

Közösségfejlesztési programok :

Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása : a hátrányos helyzetű
célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha
ebben egy olyan személy is
Szomszédsági

közremű ködik,

megbeszélések:

akit ismernek és elfogadnak.

a szomszédsági

megbeszélések olyan

közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi
problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerü lnek megbeszélésre .
Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok,
események, rendezvények, amelyeket a közösség talá l ki és rendez meg ezeket azonosítják a szomszédsá gi megbeszélések keretében,

majd

közösen előkészítik és lebonyolítjá k az adott programot (pl. egészségnap,
utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés , sportolás stb .).
Ifjúsági csoport: a szegregátum ban jele ntős a fiatalok aránya, az iskolába
járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű , esetenként problémáik

\ ))
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vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális
oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is
biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra,
mivel

a

közösség

lemorzsolódás,

veszélyeztetett

nemi

a

betegségek,

korai

gyermekvállalás,

droghasználat

és

iskolai

prostitúció

szempontjából egyaránt.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel
kapcsolatos

attitűdök

pozitív

kialakításának

érdekében

kerülnek

megrendezésre . A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi,
környékbeli

önszerveződő

közösségek,

kulturális

csoportok

bemutatkozására .
2.

Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása:

kötelező

folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni
fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő
részére .
Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub : a polyákbokori családok
életminőségének

javítását

célozza

a

műhelysorozat .

Kiscsoportos

foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és
saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk.
folyamatosan

az

igényekhez

alakítható :

A műhelyek tematikája
Háztartási

életvezetési

csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi
praktikák, konyhakertünk termései -

kertgondozás, kertgazdálkodás),

hagyományápolás.
3.

Gyermekek felzárkózását segítő programok:

Meséd program : a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül
hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai
előmenetelhez .

Célja,

hogy

pozitív

beállítottságot

alakítson

ki

az

édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program
hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés
alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális
kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.
Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk
a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.
4.

Egészségügyi programok:

Szemléletformáló

előadássorozat:

az

egészségügyi

szemléletformáló

előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt

a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú
távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi
szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a
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szűrővizsgálatok fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat

tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal - a helyi
igényekhez illeszkedve .
Egészségügyi tanácsadás : helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási
lehetőséget

kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32

hónapon keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános
egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.
Szűrőprogram:

a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3

alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége
lesz a

különböző

betegségeket

megelőző,

preventív vizsgálatokon részt

venni az általános egészségi állapot javításának érdekében .
jelenlegi

Projekt
állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

kifizetési

kérelmek stb.)

A projekt fizikai befejezése megtörtént 2020. április 07-én. A Záró
elszámolás benyújtása folyamatban van. Határidő: 2020. október 04.
A pályázatban tervezett programelemek megvalósultak, a szociális munka
folyamatosan

biztosított

irodakonténerben

a

Az

volt.

célcsoport

számára

akcióterületen
különböző

kihelyezett

foglalkozásokat

tartottak szerződött szakemberek, pl.:
-Egészségügyi szemléletformáló programsorozat -

ápoló, védőnő és

háziorvos szakember bevonásával,
-Egészségügyi

tanácsadás

keretében

havonta

egy

alkalommal

gyermekorvos tart tanácsadás,
-Külső

helyszíneken :

Kirándulások, melyeken 10 alkalommal vettek részt az akcióterületen élő
gyermekek,
-Családi napok három alkalommal a célcsoport bevonásával
-Szociális munkások számára szupervízió biztosítása 2 havonta egy
alkalommal.
A projekt megvalósulásában konzorciumi partner megvalósításában az
alábbi tevékenységek valósultak meg a célcsoport bevonásával:
-ifjúsági foglalkozások,
-meséd program,
-közösségi akciók,
-szomszédsági megbeszélések
A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet
készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos volt.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

\
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9. számú adatlap
HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍME/
PROJEKT
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TERÜLETÉN

ÉS

VÁROSTÉRSÉGBEN

NYÍREGYHÁZI

FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001

Projekt

2.056.000.000 Ft

összköltsége :
Támogatás összege:
Támogatási

2.056.000.000 Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

Kezdet: 2016.10.04.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.12.29 .

befejezése :
Támogatási
Szerződés

A Támogatási

megkötésének,

Szerződés

megkötése: 2016. szeptember hó

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály) :
Projekt
(műszaki,

tartalma:

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016 . március 31-én

szakmai)

támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" címmel, TOP6.8.2-15-NYl-2016-00001

azonosítószámon,

amely

támogatásban

részesült.
pályázat

A

megvalósítása

Konzorciumvezető

Nyíregyháza

konzorciumi

formában

történik.

Megyei Jogú Város Önkormányzata,

konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal.
A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó,
jól

működő

létre,

foglalkoztatás növelését célzó

amely

hosszútávon

együttműködés

fenntartható

foglalkoztatás problémáira.

megoldást

A pályázati program

(paktum) jöjjön

jelent

a város

főtevékenységeként

támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását,
illetve

lehetőséget

biztosít

munkaerő-piaci

programok,

képzések

megvalósítására, célcsoport támogatására.
A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya,
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a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmárkötelező

Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint
továbbá a gazdasági élet és vállalatok
együttműködésével

képviselői,

képzési és civil szervezetek

munkaerő-piaci

jön majd létre. A

tagokkal -,

beavatkozások

koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási
partnerség

együttműködik

a

Nemzetgazdasági

Minisztérium

Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.

A projekt keretében a város területén
munkáltatók

munkaerő-igényeiből

működő

vállalkozások és egyéb

kiindulva, képzési és foglalkoztatási

programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a
bővítéséhez,

munkaerőpiac

a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni

szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.
A konzorciumi

partnerek

közötti „munkamegosztás" : a képzés

és

foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat
látja el az összes többi feladatot

(előkészítési

működtetés,

létrehozás, paktumiroda

munkák, paktum szervezet
kötelező

projektmenedzsment,

nyilvánosság stb) .
Projekt

jelenlegi

A

Nemzetgazdasági

Minisztérium

Regionális

Fejlesztési

Operatív

állása

(készültségi

Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba

fok,

beszámolási

részesítette .

időszakok,

kifizetési

A

Támogatási

Szerződés

hatályba

lépésének

napja:

2016.10.04.

kérelmek stb.)
A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3
fővel.

A

projekt

vonatkozásában,

2016.

október

17-én

projektfejlesztési

megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak
Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Önkormányzat,

illetve

a

Magyar

Államkincstár képviselői is.
Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően
2016 . november 2-án

a TOP-6.8.2,

összehangolása és szinergiában

történő

illetve

a TOP-5.1.1

projektek

megvalósítása kapcsán egyeztetés

volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.
2016.12 .16-án megrendezésre került a projektnyitó

rendezvénye a

Városháza Krúdy termében.
A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig
az alábbi dokumentumok készültek el:

-

~1)

Előkészítési
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A

dokumentumok

•

Ügyrend

•

Szervezeti- és Működési szabályzat

•

Kézikönyv

•

Munkaprogram

•

Együttműködési

•

Projekttervek (S db)

megállapodás

Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
Megvalósíthatósági tanulmány
Igényfelmérések
Az

e l őkészítési

szakaszban

3

db

partnerségi

rendezvény

került

megrendezésre :
1.

partnerségi rendezvény: 2017 . április 25.

2.

partnerségi rendezvény: 2017. április 26 .

3.

partnerségi rendezvény: 2017. április 28.

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen
32 taggal.
Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar
Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a
projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés
módosítást.
Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a
Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a

megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár
vizsgálta

2017.

munkaerőigény

szeptember

13-14.-én.

A

munkáltatóktól

érkező

bejelentés folyamatosan zajlik.

A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai
és pénzügyi elszámolások benyújtása .
A proj ekthez kapcsolódó „Komplex befektetés ösztönzési és helyi termékés

szolgáltatásfejlesztési

tevékenységek"

megvalósítására

vonatkozó

közbeszerzési eljárás 2019. január 21-én kiírásra került. Az ajánlatok
beérkezését és azok bírálatát követően aláírásra kerültek a vállalkozási
szerződések

2019 . április

4-én . A komplex

csomag

megvalósítása

folyamatban van, melynek keretében elkészült a befektetés ösztönzési,
valamint a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia, valamint a
hozzájuk kapcsolódó arculati kézikönyvek. A kapcsolódó akciótervek
kidolgozásra

kerültek,

megvalósításuk

zajlik.

A

továbbiakban

az

„Önfoglalkoztatóvá válás segítő szaktanácsadás" tevékenység beszerzése
és megvalósítása szükséges. A projekt megvalósítási határideje 2021.12.29.
napja.

-
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Megvalósítást
Nem releváns.

hátráltató
problémák,
nehézségek:

10. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad re konstrukciója és a „Kiserdő k"

REGISZTRÁCIÓS

területének funkcionális bővítése"

SZÁMA:

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

1 226 225 485 Ft
1 224 404 977 Ft
99,85 %

intenzitás (%):
Projekt kezdete és

Kezdete: 2017. október 10.

befejezése :

Befejezése : 2019. december 31.

Támogatási

Támogatási

Szerződés

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása: 2017.10.25.

megkötésének

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása: 2018.04.19 .

dátuma:

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása: 2018.09.28.

Szerződés

hatályba lépése: 2017. október 6.

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása: 2019.01.25 .
Támogatási Szerződés 5. számú módosítása: 2019.03.19.
Támogatási

Szerződés

6. számú módosítása: 2019.05.02.

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása: 2020.04.03 .
Kapcsolattartó

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid
szakmai)

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a
„Kiserdők"

területének funkcionális bő v ítése által elsődlegesen a városi

közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy
a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság
követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.
A Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban volt, a mai kor
követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felelt meg, így teljes

körű

felújítása évek óta indokolt volt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben
való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a
területen

lévő

építmények,

épületek,

terek

formavilága,

építészeti

megfogalmazása, a vegetációt meghatá rozó hangulata miatt, a város igen

YIRfGYHAZA

jellegzetes, fontos intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a
„Kiserdők",

mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való

elhelyezkedéséből

adódóan frekventált a szabad idejüket zöldterületen

eltölteni kívánók körében.
Szabadtéri Színpad
Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki
tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad
műemléki

védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló

hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési
szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő,
széleskörű, különböző

produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése,

és a kapcsolódó eszközök (Színpadtechni kai felszerelések, Világítástechnikai
berendezések, Hangtechnikai berendezés ek) beszerzése a cél.
„Kiserdők"

A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítést,
városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését,
és játszópark kialakítását.

A funkcio nál is

bővítésre

irányuló tervezés

projektfejlesztési szakaszban történt meg, a pontos műszaki tartalom
meghatározásával együtt.
Projekt

jelenlegi

A Szabadtéri Színpad tekintetében az építési munkálatok megvalósultak, a

állása

(készültségi

kapcsolódó eszközbeszerzésekkel együtt.

fok,

beszámolási

A

„Kiserdők"

projektelem

vonatkozásában

a

vállalkozási

szerződés

időszakok,

megkötésre került, a kivitelezés teljesítési határideje 2019 . november 26. A

kifizetési

műszaki

kérelmek):

A projekt kapcsán 73 .646.977 Ft összegben többletforrás került biztosításra a

átadás átvétel megtörtént.

1243/2020. (V. 18.) Korm. Határozatban rögzítettek szerint.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

11. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA

MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt összköltsége:

7 596 151 227 +ÁFA

Támogatás összege:

7 596 151 227 Ft+ ÁFA
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Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2016 . január 1.
Befejezés: 2021. április 30.

Támogatási

2016.01.15.

keltezésű

Szerződés

térítendő

költségvetési

megkötésének,

Önkormányzata,

módosításainak

fedezetére fordít .

dátumai:

támogatást

melyet

keltezésű

2016.12.23.

Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem
több

projekt

kapott

Nyíregyháza

előkészítési

MJV

tevékenységeinek

Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem

térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata

a projekt

előkészítési

tevékenységeire vonatkozóan.

2017 . december 22 .

keltezésű

Támogatói Okirat 1.sz. módosítása szerint

3 482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott

Nyíregyháza MJV Önkormányzata.
2019. augusztus 2.

záróidőpontja,

tevékenység
Projektfelelős:

Projekt
(műszaki,

keltezésű

Támogatói Okiratban módosult a támogatott

valamint a költségterv.

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
rövid

szakmai)

A közel 12 ezer m 2 nettó alapterületen megvalósuló Atlétika Centrumban
kialakításra kerül:
-

tartalma:

egy 8 sávos, rekortán borítású, a topatlétikai sportokra is alkalmas,
IAAF
570

minősítésű

fős

szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, egy

fedett lelátóval, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési

kiszolgálóhelyiségekkel
-

a szabadtéri sportpálya körül egy 1,8m széles, 2 sávos, több mint
500m-es

lehetőségét

-

mely

a

szabadidős

edzőpálya,

edzéslehetőséget

egy IAAF

sportolás

biztosítja

a dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri,
atlétikai

-

világítással,

futókör

edzésszintű

élőfüves

térvilágítással, amely az esti

is biztosítja

minősítésű

fed ett atlétikacsarnok, 6 sávos 200 méteres és

egy 8 sávos 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás
pályafelületeivel, egy 600

fős

lelátóval, versenyirodával, célfotó

helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIPterülettel, TV-rádió

közvetítő

helyekkel, kameraállásokkal, valamint

sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és
kiszolgáló helyiségcsoportokkal
-

edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas

ed zőte r mek

a vívás,

a tollaslabda és a cselgáncs sportágak számára, fedett dobópálya,

,-....,)
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erősítő,

kondicionáló

helyiségek,

öltözők,

szertárak, valamint

közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek
-

orvosi és rehabilitációs rész, orvosi pszichológiai-, fizioterápiás
fős

szobával, 2
zuhanyzóval

gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával,

és

pihenőterülettel,

továbbá

dopping-kontroll

helyiségekkel
-

egy 48

fős

helyiséggel,

sportszálló, csapatértekezletek tartására alkalmas

videóelemző

szobával, teakonyhával és közösségi térrel,

valamint a hozzá kapcsolódó, de attól külön is használható étteremikonyha rész
Projekt

jelenlegi

állása:

64 db parkoló,

amelyből

2 db akadálymentesen használható.

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
között 2016 . január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen
térítendő

500 millió Ft vissza nem

költségvetési támogatást kapott

Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési
tevékenységek fedezetére fordított.

Ebből

összegből

az

az Atlétikai

sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.
A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei
jogú városok önkormányzatai között
megállapodásokkal

első

ütemben kötött

összefüggő intézkedésekről

együttműködési

szóló 1038/2016. (II. 10.)

Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország
Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai
sportcentrum

kialakítására

irányuló

támogatására 250 millió forintot kíván

program

megvalósításának

biztosítani.

Fenti támogatás

biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016.
december 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült,
az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani
kellett a sportszakmai szervezetek

részéről

felmerült igények okán, a jogerős

módosított engedély 2017 .02.09-én kiadásra került.
Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott
meg, aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak
megfelelően

módosította.

A 200/2017 (Vll.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű
üggyé

nyilvánították,

illetve

a

Beruházási,

Műszaki

Fejlesztési,

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelölték ki a beruházás építési
szaktanácsadói

tevékenység

lebonyolítójának.

\ )J

műszaki ellenőrének,

NYIREGYHAlA

biztosítójának,

akkreditált közbeszerzési
valamint

beruházás

A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (Vlll.28 .) Korm . határozat
a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére
nyújtott támogatás biztosításáról.
A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra
került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december
22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére
tárgyban 2018. november 15-én uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás
indult, melynek eredményeként 2019 . június 27-én Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az AKTUAL BAU Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés megkötésére
került sor a Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak
elvégzésére tárgyban. Az 1809/2018. (XII. 23 .) számú, az egyes feladatok
forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi
Atlétikai

Centrum

beruházás

megvalósítására

3.300.000.000

Ft-ot

biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató, 2019. június 27-én módosította

a korábban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft és az EMMI között
létrejött 62863-2/2018.

ügyiratszámú Támogatói

Sportcentrum

milliárd

a

3.3

Önkormányzatunknak.

Az

erről

forint

Okiratot,

támogatást

szóló

ezáltal

a

továbbadhatta

Megállapodás

támogatás

továbbadásáról szóló megegyezés 2019. június 28-án került aláírásra mind a
Sportcentrum, mind Önkormányzatunk részéről. A kivitelezéshez szükséges
forrás rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződés 2019. június
28-án hatályba lépett. A munkaterület a kivitelező részére 2019 . július 12-én
átadásra került.
Ezt követően augusztus, szeptember hónapban a munkaterület előkészítő
földmunkái,

ideiglenes

munkaterület

lehatárolásai,

felvonulási

létesítmények telepítési munkái készültek el. Elbontásra kerültek a meglévő
futópálya melletti lelátó- és öltözőépületek, valamint a vívó- és konditerem.
Szeptember közepétől elkezdődtek a csarnoképület alapozási munkái,
melyek október végére be is

fejeződtek.

Az alapozási munkákkal párhuzamosan kialakításra kerültek a munkaterület
ideiglenes közlekedési- és felvonulási útjai, melyekről csapadékos időben is
lehetséges a kivitelezés. A szerződésben vállalt ütemezésnek megfelelően
készül

a

csarnoképület

előregyártott

vasbeton

szerkezete,

mellyel

párhuzamosan helyszíni vasbeton kivitelezési munkák folynak.
2019 év végig a fejépületben elhelyezésre került az összes előregyártott
pillér, az előregyártott gerendák nagy része, födémpallók az 1. emelet teljes
területén, valamint a további szintek harmadán. A helyszín monolit vasbeton
szerkezeteket tekintve, elkészült a talpgerendák többsége, monolit vasbeton
merevítőfalak két szinten, a B lépcsőház és liftakna falai a földszinten,

~
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valamint két szint felbetonozása. Az ágyazati anyag deponálása és az ágyazat
építéshez

előkészítő

szükséges

földmunkák

is

megvalósultak

2019

decemberében . Október közepére elkészült a kültéri lelátó alapozásához
szükséges földmunka, az év végig pedig elkészült a teljes alapozás - beleértve
az alaptesteket és az előregyártott kehelynyakak elhelyezését is. Novemberi
hónapban megkezdődött a területen a közműépítés is, melynek részeként a
csapadékvíz és szennyvíz gerinccsatornák elhelyezésre kerültek. Januárban
az előregyártott és a monolit vasbeton szerkezetek párhuzamosan épültek.
Február elejére elkészült a teljes épület előregyártott vasbeton szerkezete
illetve az acél rácsostartó szerkezet elhelyezéshez szükséges monolit
vasbeton szerkezetek is. Az acél rácsos tartót február közepe magasságában
kezdték a helyszínre szállítani és április végéig teljes egészében elhelyezésre
került a mintegy 650 t összetömegű acél rácsostartó szerkezet. Április
elejétől

megkezdődtek

a

trapézlemez

fedési

munkák.

A

csarnok

viszonylatában április közepétől már a homlokzati panelek elhelyezésével
párhuzamosan zajlott az épület befedése. Mindeközben a fejépületi részben
befejeződtek a monolit vasbeton szerkezetek - merevítő falak, felbetonok,

stb. - valamint a falazási munkák is elkészültek ebben az intervallumban.
Május hónapban a tetőre kerülő kupolák, géptartók és gépek, elhelyezése
következett, hogy május közepétől megkezdődhessen a teljes épület
tetőszerkezetének hő és vízszigetelése. Május második felétől folyamatosan

csatlakoztak be a kivitelezésbe a szükséges szakági és szakipari munkák:
gépészet, épületvillamosság, kőműves és aljzatolási munkák, szárazépítés.
Június végére a vízszigetelés és a homlokzatburkolat majdnem teljes
egészében elkészült.
Külső pálya és kültéri lelátó : A külső lelátó alapozása és előregyártott

vasbeton szerkezete szintén a kora tavaszi-tavaszi időszakban valósult meg.
Májusban elkészült a kültéri lelátó acélszerkezete, júniusban pedig az
oldalfal és tető lemezelési munkái. A kültéri pályán elkészültek az előkészítő
földmunkák a tükörszint kialakításáig, valamint kiépítésre került az öntöző
rendszer .
Egyéb külső: A külső területeken az év első felében közműépítés zajlott,
elkészültek a tervezett, víz, szennyvíz és csapadékvíz hálózatok és a
csapadékvíz szikkasztók, valamint lefektetésre kerültek az épület erősáramú
betápláláshoz szükséges kábelek és elektromos védőcsövek, aknák.
A

kivitelezési

munkálatok

ütemszerűen

haladnak,

jelenleg

65%-os

készültségi fokon van .
A minősítési követelmények változásának, a műszaki szükségességből és a
későbbi hatékonyabb üzemeltetés, valamint a gazdaságos megvalósítás

érdekében szükséges volt a műszaki tartalom változtatása. Az ehhez

szükséges

forrást

az

YIRE.CYHAlA

Önkormányzat

biztosította,

a

kivitelezési

szerződésmódosítás

keretében. A megvalósításhoz szükséges többletforrás

iránti kérelem benyújtásra került a Támogató részére .
Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

12. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza t erületén

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001

SZÁMA:

Projekt

685 112 500 Ft

összköltsége:
Támogatás

685 112 500 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2018.01.01
Befejezés : 2021.03 .31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2017.12.29 .

módosítása inak
dátumai :
Projektmenedzser

Pató István, Gál István - Városfejlesztés i és városüzeme ltetési osztály

(név, osztály) :

Bozán Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment refe ratúra

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma :

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit
erősítő

megteremtő

és

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető

városi környezet kialakulásá hoz, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

1nfrastru ktú ra-f ej lesztési

Stratégia

fenntartható

fejlődésre

és

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:

a.) Kállói út - Ad'i. Endre utca - Czuczor Gerqel'i. utcák csomóeontiának
átéeítése:
A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért j elen leg közlekedésbiztonsági
szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden

--
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közlekedő

(és így a gépjárművezetők számára is)

biztonságosabb

közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak
között

biztosítana

kapcsolatot,

hanem

az

azok

mellett

található

kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valam int a COOP
kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő Intézet,
Mentő bejárat) biztonságos megközelíthetőségét is hivatott megoldani.

A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forga lomlefolyást,
biztonságosabb

közlekedési

sebességcsökkentő

feltételeket

valósítana

meg,

egyben

és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő

úthálózatnak.
A Kállói út-Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcai csomópont és a Kórházi
gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a Czuczor
Gergely utca irányából lenne biztosítva . Oly módon, hogy a kialakítandó
körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem érintő, egyirányú,
megállási

lehetősé get

is biztosító szervizút

jellegű

nyomvonal tervezett a

Kállói út Kórház felőli oldalá ban .
A

beavatkozási

szakasz

a

Kórház

jelen legi

főbejáratát,

annak

forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos
kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó . A tervezett
kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság,
ezért a meglévő csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen
projekt keretében.
A fejlesztés során fentiek miatt indoko lt a csomópont forgalomlassító és
csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése .
A csomópont kialakításáh oz kapcsolódóan
környező

átépülnének továbbá

a

utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával

együttesen .
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közleked és biztonságának a növeléséhez .

b.) Kállói út - Tünde utca csomópontjának átépítése:
A Kállói út - Tünde utcai útkereszteződés forgalm i rendje jelzőtáblákkal
szabályozott, jelenleg közle kedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen . A
Kállói úton napközben is jelentős a forgalom , de a reggeli munkába indulási
és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kálló i útra történő balra és
jobbra kanyarodások az e l sőbbségadások m iatt nehézkesek, így a
járművek

rendszeres

feltorlódása

egyre

elviselhetetlenebb,

balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási
sebesség a Kállói út érintett szakaszai a csúcsidőszakon kívüli időszakban
gyorsnak mondható. A Tün de utca Kállói útba történő becsatlakozása az
által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való
tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde
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utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan gyorsulni
képes

tehergépjármű.

A

tehergépjárművek

közlekedési feltételeinek

javítása érdekében korábban megépített nagy burkolatszélesség és a nagy
sugarú

csatlakozóívek

miatt,

nagy

sebességű

kanyarodó

mozgás

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

jelentős

kanyarodó

közúti

forgalom

biztonságos

levezetése

érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.
A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és
kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló
öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbuszmegálló
részleges áthelyezése tervezett.
Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utca i nyomvonalak mentén
megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő
kerékpáros

átvezetések

tervezésével

lehetővé

teszik

az

érintett

városrészek kerékpáros baráttá tételét.
A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon
kívül jelentős sebességgel közlekedő forgalmat egy körforgalmi csomópont
kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.
A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett
utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és
ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen .

e.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:
A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként
jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt
egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid
kibocsájtásának

csökkentéséhez

és

az

élhető

városi

környezet

kialakításához.
A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés)
és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá
tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások esetén
fő

közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési

módot választók részaránya" prioritási eredményindikátor értékének
közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez .
A projekt keretében az alábbi utcákat alakítottuk kerékpáros baráttá :
Megvalósítási hely (Utca nevel
létesítmény hossza

\J)
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Tervezett

kerékpárforgalmi

Arany János utca

700m

Jósa András utca

200m

Honvéd u .-Serház u.

lOOOm
lOOOm

Nádor u.-Szilfa u.
Széchenyi u. (Toldi utcától -

Petőfi

llOm

utcáig)

Toldi utca (Széchényi - Damjanich u között)

820m

Árpád utca (Széchényi - Kiss Ernő u között)

300m

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

600m

Malom utca

490m

Színház utca (Bessenyei tér- Széchényi u között)

685m

Garibaldi utca

740m

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

780m

Fészek utca

lOOOm

A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai:
lrányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-as

1.

sebességkorlátozás

bevezetése,

lakó-pihenő

övezetek kijelölése .

Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti
jelzőtáblák

kihelyezése),

kismértékű

burkolatszélesítésekkel és szegély

átépítésekkel megvalósíthatóak.
Meglévő

II.

burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt

gyalog-kerékpárutak

létesítése .

Ezen

esetben

jelentősebb

a

burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti
forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.
Projekt

jelenlegi

A Támogatási

Kérelem

megfelelt

a pályázati

felhívásban

meghatározott

állása

(készültségi

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A

fok,

beszámolási

támogatási

szerződés

hatályba lépett 2017.12.29. napján . A projekt keretében a

időszakok,

felelős

kifizetési kérelmek

indulásakor a

stb.)

eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

tervezői

tervezői

feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely
lehetősége.

A

feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az

ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett
ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az
Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018 .04.05 . napján.
Teljesítési

határidő

határidőre

leszállította, a tervzsűri általi jóváhagyása megtörtént, közúti biztonsági

180 nap. A

tervező

a kerékpáros létesítmények kiviteli terveit

auditálása megtörtént. A 2 db csomópont engedélyes tervei szintén
leszállításra kerültek, azok

tervzsűri

auditálása

A

megtörtént.

határidőre

általi jóváhagyása és a közúti biztonsági

kerékforqalmi

létesítmények

kivitelezőjének

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.09 .14. napján indult, amely
eredményesen zárult és Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018.11.12. napján kivitelezési szerződést írt alá a „KE-VÍZ 21" Zrt.-vel. A Vállalkozó
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teljesítési határi deje 40 nap. A Vállalkozó 2018 . december 20. napjával a
beruházást készre jelentett e. A műszaki ellenőr 2018. december 20 . napjára
kitűzte a műsz a ki áta dás-átvétel i eljárást, amely aznap sikeresen zárult. A város

jelen projekt keretében összesen 7792 méteren valósított meg kerékpárforgalmi
létesítményeket.

A

t e rve ző

a

csomópontok

tekintetében

a

kiviteli

tervdokumentáció 2018. decem be r 7. napjára, határidőre leszá llította, továbbá az
építési engedél ye ket beszere zte. Az ITM építtetőnek a Kálló i út-Czuczor GergelyAdy Endre u. csomópontjá nak fejlesztésére a Magyar Közút Zrt.-t , míg a Kállói útTünde u. csomó pont fejl esztésre a NI F Zrt.-t jelölte ki.
A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópont átépítése
elhagyásra kerül a Főépítés Osztály álta l megrendelt, a Kál lói út távlati fejlesztésére
készült tanulm ány alapj án . Terve ink szerint új elemként a Luther utca, Luther téri
autóbusz megállóhelyek öböl be helyezése, szabványos ítása kerül a projekt
keretében megvalósításra.
A Kállói út- Tünde utcai csomó pont körforgalmú csomóponttá történő fejlesztése
kapcsán a NIF Zrt. megt ette a t ervező i csomag alapján az aj án latát, amelyet az
Önkormányzat elfogad ott. A konzorciumi megállapodás és annak 1. számú
módosítása aláírásra került. A konzorcium i megállapodás KSZ álta l történő
jóváhagyása céljául a Tám ogatási Szerződésmódosítás benyújtásra és jóváhagyásra
került.

A

körforgalmú

csom ópont

közbeszerzési eljárás a NIF Zrt. által

kivitelezőjéne k

előkészítésre

kivá lasztására

irányu ló

kerü lt , a KFF által jóváhagyásra

került. A közbeszerzési eljárás aj án lattételi felhívása 2020.08.05 . napján feladásra
került. Jelenleg az eljárás zaj li k. A bontás tervezette n 2020. szeptember
hónapjában megtörténik.
Megva lósítást
hátráltató

Nem releváns .

problémá k,
nehézsége k:

13. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

Önkormányzati épületek energetikai korsze rűsítése Nyíregyhá za Megyei Jogú

REGISZTRÁCIÓS

Város Önkormányzatánál II . ütem

SZÁMA:

TOP-6.5 .1-16-NYl-2017-00003

Proj ekt
összkö ltsége:
Támogatá s
összege:
Támogatási
intenzitás(%):

\

-

) )

317.776 .353 Ft
156.432.161 Ft
100%
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A

Projekt (tervezett)
és

kezdete
befejezése :

Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2020.11.08

Támogatási
Szerződés

2017. december 12.

megkötésének,

1. sz. módosítás: 2018. július 17.

módosításainak
dátumai :
Projektmenedzser
(név, osztály):
rövid

Projekt
(műszaki,

szakmai)

tartalma :

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése,

•

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati

tulajdonú

épületek

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló
szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);
Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése,

•

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;
Maximum háztartási méretű

•

kiserőmű

(HKME) fotovillamos rendszer

kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult
meg:
1. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza,
Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.)
2. Eszterlánc Északi óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u.
2., 0176/1 hrsz .)
3. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza,
Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.)
4. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza
Mandabokri út 23/A., 13723 hrsz.)
5. Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Tünde utca 2/B., 8245 hrsz.)
6. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza
Furulya u. 3., 13551/2 hrsz.)
7. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza,
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)
Projekt

jelenlegi

A pályázat benyújtása 2017 . július 31-én megtörtént. A Támogatási Kérelem

állása

(készültségi

megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

fok,

beszámolási

2017.10.30 . napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerző d és

időszakok,

2017.12 .12-én lépett hatályba. A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01. A

kifizetési kérelmek

támogatott tevékenység megvalósítási

stb .)

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.

időtartama

a támogatási

szerződés

A projekt előkészítésének szakaszában elkészült a kiviteli tervdokumentáció,
melynek

~ ))
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elkészítésére
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bevonásra

került

Tervező,

valamint

rehabilitációs

környezetterve ző

szak m é rnö k/szakértő .

Bevonásra

ke rült továbbá

műszaki

ellenőr, valamint felelős akkred itált közbeszerzés i szaktanácsadó . A tervezői

költségvetések meghaladták a rendelkezésre

álló

keret et. A megoldásról

egyeztetések lezajlottak, am ely miatt a projekt tervezett befejezési idejének
módosítása vált szükségessé. Erre vonatkozóan Támogatási Szerződés módosítási
igény került benyújtás ra, mely a Közreműködő Szervezet álta l elfogadásra került.
A Támogatási Szerződés módosítás 2018 . július 17-én lépett hatályba .
A tervezés során továb bá három épület {Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti
Telephely, Gyermekek Háza Déli óvoda Mandabokor Telephely, Gyermekek Háza
Déli Óvoda Butykatelep Telep hely) esetében statika i probléma merült fel, valamint
a Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény esetében új há lózatbekötés
szükséges, melyek mego ldása elengedhetetlen az energetikai korszerűsítés
megvalósításához. Az épül et ek statika i megerősítésére vonatkozó statikai tervek
elkészítésére a Tervező kiválasztásra került, a statikai tervek 2018. november 23 .
napjáig elkészültek.
A tervezői töb blet, valami nt a statikai megerősítések költsége i m iatt keletkező
forráshiány okán két óvodai intézmény {Eszterlánc Északi óvoda Nyitnikék
Tagintézmény, Eszterlánc Észa ki óvoda Csillagszem Tagintézmény) esetében a
kivitelező kivál asztására irányuló közbeszerzés i eljárás 2019 . január 30-án indu lt ,

amely eljárás 1 ajánlat beé rkezésének okán eredménytelen ül zárult.
Az újonnan induló három óvoda i intézmény {Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék
Tagintézmény, Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény, Gyermekek
Háza Déli Óvod a Felsősima) korsze r űs ítését célzó ki v ite l ező kivá lasztására irányuló
közbeszerzési eljárás 2019. március 11. napján elind ításra került. A sikeres
közbeszerzési eljárás ere dményeként a kivitelezési szerződések 2019 . máj us 21.
napján megkötésre került ek.
A fennmaradt további 4 intézmény vonatkozásában (Eszterlánc Északi Óvoda
Állomás úti Tel ephely, Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely,
Gyermekek Háza Déli Óvo da Manóvár Tagintézmény, Gyermekek Háza Déli Óvoda
Butykatelep Telephely) a k i v itel ező kiválasztására irányu ló közbeszerzés i eljárás
2019.

április

23.

na pján

ker ült

elindításra . Sikeres

közbeszerzés i eljárás

eredményeként 2019. jú nius közepéig mind a 4 intézményben a kivitelezési
szerződések

megkötésére sor került.

A 7 intézménybe n 2019. októberé ig a kivitelezések minden esetben befejeződtek,
a műszaki átad ás-átvételi elj árás az alábbiak szerint került lezárásra :
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•

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény - 2019 .07 .21.

•

Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény - 2019 .08 .29 .

•

Gyerm ekek Háza Dé li Óvoda Felsősima Telephe ly - 2019 .08 .29 .

•

Gyerm ekek Háza Dé li Óvoda Manóvár Tagintézmény - 2019.10 .04.

•

Eszterl ánc Északi Óvod a Állomás úti Telephe ly- 2019 .10.14.

•

Gyerm ekek Háza Dé li ó voda Mandabokor Telephely - 2019 .10.14.

•

Gyermekek Há za Déli Óvoda Butykatelep Telephely- 2019.10.14.
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A projekt megvalósítása során j elentős többletköltség keletkezett, melyhez
kapcsolódóan

többlettámogatási

kérelem

került

benyújtásra

2019 .

szeptemberében . A projektfejlesztésvégi Támogatási szerződésmódosítás igény
2020. március 11. napján benyújtásra került, melynek elbírálása folyamatban . A
projektben

60.083 .877

Ft

nem

elszámolható

költség

keletkezett,

nem

támogatható, de műszakilag szükséges tevékenységek miatt ..
A projekt fizika i lezárásáig a mé rföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók,
illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan történik, továbbá képzés
lefolytatása, valam int nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek
elvégzése szükséges.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

14. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS

REGISZTRÁCIÓS

HELYI

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI

HELYI

KÖZÖSSÉG

SZÁMA:

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA

HELYI

TOP -7 .1.1-16-2016-00067
Projekt összköltsége:

750.000.000 Ft

Támogatás összege:

750.000.000 Ft

Támogatási

100%

intenzitás (%) :
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2017 .09 .01.
Befejezés : 2020.12.30 .

Támogatási
Szerződés

2017 . 10. 03 .

megkötésének
dátuma :
Kapcsolattartó (név,
osztá ly):
rövid

Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy

szakmai)

átfogó város i fejlesztéseket valós ítson meg a he lyi közösségek városi

Projekt
(műszaki,

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

tartalma :

közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a
közösségi alapú gazdaság fejles ztése érdekében . A célokhoz kapcsolódó
fejlesztések alapja
széleskörű

egy Helyi

Közösségi

Fejlesztés i Stratégia, ame lyet

partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség

annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél
nagyobb mértékben beépülhessene k.
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A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat
és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb
igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt
mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi
Közösség a stratégia célrendszerét.
A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető
város, ahol a városi közösségek erősek és befogadók, ahol otthonos, élettel
teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó
közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza,
a családbarát város - Al; Nyíregyháza, a fiatalok városa - A2) és négy
stratégiai

célt

(Nyíregyháza

városrészeiben

multifunkcionális,

a helyi

közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése - 51; A városi
lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek
támogatása - 52; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása
a városi lakosság - különösen a város kreatív és innovatív fiataljai - számára 53; A város i polgárok - kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív
bevonása - 54) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.
A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első
beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt
összesen

670.250.000,-Ft

együttműködési

értékben

(ez

magában

foglalja

a

HACS

tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési

költség a végrehajtás 40 hónapjára . A beavatkozásokat részben helyi pályázati
felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani
és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra
kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.
Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások):
Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése - Ml
Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése - M2
Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb
programok szervezése - M3
Lakosság szemléletformálása, tudatosítás - M4
A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést
és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti
egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra
kiegyensúlyozottan képviselteti magát.
Projekt

jelenlegi

Pályázati felhívásaink lezárultak. A helyi támogatási kérelmek mindegyike

állása

(készültségi

(mindösszesen 210 db) átesett az elsőfokú

fok,

beszámolási

okiratok megkötése zajlik az M3-as és M4-es

időszakok,

kifizetési

ellenőrzésen .
művelet

Jelenleg a támogatói

keretében benyújtott

pályázatok esetében, illetve a második körös pályázatok

Közreműködő

Szervezet által történő ellenőrzése történik jelenleg.

kérelmek):

A Kulcsprojekt (Kölyökvár, Robinson domb és Alvégesi Művelődési Ház) fizikai
megvalósítása megtörtént, jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban.

Y
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Az elmúlt időszakban két kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő
Szervezethez, melyek elfogadásra kerültek, s mely kapcsán mintegy 19,5
millió Ft támogatási összeggel számoltunk el. 2020.02 .15-én

mérföldkőhöz

tartozó szakmai beszámolót is benyújtottunk, mely szintén elfogadásra került.
Megvalósítást

A Nyíregyházi Helyi Közösség HBB döntési javaslata nem jelenti a végleges

hátráltató

döntést.

problémák,

(Pénzügym inisztérium) hozza meg - az elektronikus rendszerben történő

nehézségek:

végső ellenőrzést követően

A

HBB

pozitív

döntését

követően

és értesíti a vé gső

az

döntésről

Irányító

Hatóság

a kedvezményezettet

az elektron ikus rendszeren keresztül. Mindezen döntés meghozatalában,
közreműködő

szervezetként

a

Magyar

Államkincstár

tevékenykedik.

Tekintettel azonban az óriási számú támogatási kérelemre, valamint az elmúlt
időszak

végső

döntése

csúszik, mely hátráltatja a támogatói okiratok megkötését és az

előlegek

pandémiás körülményeire, a támogatási kérelmek

lehívását is. Valamint e járványügyi helyzet, nem csak a döntési folyamatot
lassította le, hanem veszélyezteti a rendezvény megvalósítását célzó
kisprojektek megvalósítását is.

15. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"

REGISZTRÁCIÓS

EFOP-3.3 .6-17-2017-00016

SZÁMA:

Projekt

bruttó 499 901 332 Ft

összköltsége :

NYHMJV: 200 025 612 Ft

Megítélt

bruttó 499 901 332 Ft

támogatás

NYHMJV: 200 025 612 Ft

összege :
Támogatási

100%

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

és

Kezdet : 2017 .11.01.
Befejezés : 2021.01.29.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Alá írás

időpontja :

2017 . szeptember 27.

módosításainak
dátuma :
Kapcsolattartó

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :
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rövid

Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának

(műszaki, szakmai)

növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében

tartalma:

biztosítható élménypedagógia program ok kifejlesztése és hozzáférésének

Projekt

biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki
pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos
alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás
csökkentése érdekében .
A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

Élményközpont

kialakítása

infrastrukturális

fejlesztéssel

és

eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával,
amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre) .
-

Természettudományos

élménypedagógiai

programok

programtervének kidolgozása;
-

A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;

-

A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak
fej lesztése és alkalmazása;

-

A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok,
szakemberek bevonása, felkészítése;

-

Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló
tevékenységek;

-

Programok kiajánlása, csoportok szervezése;

-

Az

új

programot

bemutató,

az élményközpont

működéséhez

kialakított honlap fejlesztése;
-

A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat,
természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás,
valamint tábor formájában.

-

Szakma i

műhelyek

szervezése,

rendszeres

tapasztalatcserék

megvalósítása;
A

résztvevő

intézményekkel

koordinátori

hálózat

kialakítására,

és

iskolánkként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása .
Projekt

jelenlegi

A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017 .
elkezdődött .

a tervező

állása

(készültségi

november

fok,

beszámolási

közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van . A

01.-én

Kiválasztásra

került

és

a

időszakok,

konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy

kifizetési

bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről bevonásra

kérelmek):

kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a tervezés

folyamat gördülékenységét.
Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli terveket elkészültek,
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.-án
megindításra került. Az ajánlatok bírálatát követően az Ács és Bartha Kft-vel,
került aláírásra a vállalkozási szerződés. Az épület felújításához kapcsolódó
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feladatok 2018. december 17-én befejeződtek és megtörtént az épület
műszaki

átadása.

A projektben tervezett eszközök 95%-a beszerzésre került 2019. január 15-ig.
A fennmaradó eszközökre 2019. márciusában sikeres ajánlatkérés került
lebonyolításra, így a projektben vállalt eszközök beszerzése április közepére
100%-ban megtörténik.
Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat
teljesítette a projektben fő feladatát, a zárásig az épület üzemeltetését
szükséges biztosítania.
A projekt keretében 2019. január 31-én sajtónyilvános eseményre került sor,
ahol megtörtént az épület átadása .
A

kapcsolódó

előkészítése,

egyéb

feladatok

(arculattervezés,

szakmai

anyagok

nyilvánosság stb.) megvalósítása folyamatban van.

Az Élményközpontban 2019. február 4-től napi szintű oktatás folyik a projekt
keretében

bevont

együttműködésével.

összesen
A napi

szintű

20

db

általános

és

középiskola

oktatási tevékenységek szervezését a

projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látja el.
Jelenleg a foglalkozások megtartása szünetel, a COVID 19 miatt kialakult
helyzet miatt. A foglalkozások várhatóan 2020. októberében indulnak újra.
A konzorciumi partnerekkel

együttműkö dve

az egyeztetések folyamatosak,

melynek célja a már ténylegesen megtartott foglalkoztatásokon alapuló
tapasztalatok beépítése a napi

működésb e .

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

16. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV

REGISZTRÁCIÓS

ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA

SZÁMA:

MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt
összköltsége :

\ --. )

nettó 3 528 816 771 Ft
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Támogatás összege:
Támogatási

nettó 3 528 816 771 Ft
100%

intenzitás(%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2017.október
Befejezés: 2021. április

Támogatási

2017.07.31.

Szerződés

E

megkötésének,

költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a

módosításainak

Modern

dátuma i:

beruházások

keltezésű

Ebből

Támogatói Okirat szerint 5 145 877 120 Ft vissza nem

Városok

előkészítési

összegből

az

előkészítésére
Projektvezető :

Projekt
(műszaki,

Program

keretében

térítendő

megvalósítani tervezett állatkerti

és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít.

a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének

és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 528 816 771 Ft.

Gajdos László
rövid

A Jégkorszak interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern

szakmai)

technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme

tartalma :

egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények
érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal,
és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat
bemutató

nagyméretű

röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív

állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló módon
mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat

valósághű

modelleken,

majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék,
a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy,
előállított

mint a mesterségesen
valósághű, műgyantából

mamut,

gyapjas

havas, jeges táj.

Ezeket a bemutatókat

készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú

orrszarvú

stb.).

A

projekt

egyedülálló

Európában,

elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark versenyképes maradjon.
A tervezett fejlesztések várhatóan nagy
az országból, mind a régióból

népszerűségnek

érkező

örvendenek majd mind

látogatók körében. A fejlesztés

projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket,
továbbá

munkahelyteremtő

halmozottan hátrányos
Projekt

jelenlegi
(készültségi

2017.

fok,

beszámolási

GF/SZKF/562/6/2017.)

kifizetési

kérelmek stb.)

helyzetű

megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között

állása

időszakok,

hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan

július

31.

költségvetéséről

napján

megkötött

értelmében

Támogatói

a Magyarország

Okirat

(iktatószám:

2017 . évi

központi

szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség

fejezet, 30. Fejezeti

kezelésű előirányzatok

cím, 1.

Célelőirányzatok

alcím, 78.

Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 145 877 120
Ft vissza nem

térítendő

költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV

Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A
Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt

-
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előkészítésére

és

megvalósítására nettó 3 528 816 771 Ft került elkülön ítésre, ame ly összeg
támogatási
A projekt

elől e g

formájá ban ut alásra került.

előkészítési

szerződést

tevékenysége keretében

kötöttünk 2017 .

november 21-én köz beszerzési tanácsadásra, 2017 . november 27-én pedig a
megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elem zés elkészítésére is,
amely folyamatos szakmai ko nzultáció mellett 2018 feb ru árjában elkészült. A
tanulmány megállapításainak birtokában ezt követőe n megkezdődött az uniós
nyílt építészeti tervpályázat elők é s z ítése , amelynek fe lhívá sa 2018 . április 17-én
jelent meg az EU hivatalos lapj ában (TED) . A tervpá lyázatra a kiírás szerinti
feladási határidőre, 2018. júni us 18. (hétfő) 16:00 órá ig, t izenkét pá l yamű
érkezett . A Bírálóbizottság 2018. j únius 29 . napj án hozott, a tervpá lyázattal
kapcsolatos írásbeli összegzésében (továbbiakba n: zárój elentés) rögzítette,
hogy a tervpályázat sikeres és ere dményes vo lt . A beé rke zett 12
zsűritagok

egybehangzó vélem énye alapján

Stúdió Kft. és a DEKON

első

pá l yaműből

a

díj ba n részesült a Gav-Art

Kft., amely társaságokat a Bírálób izottság a
követő

zárójelentésében a terv pályázat ot

hirdetmény nélkül i tárgyalásos

eljárásban ajánlattételre felhívásra ajánlotta .
pályázó felhívásával „tervpályázat ot

követő

A tervpá lyázaton nyertes két
hirdetmé ny nélkü li tárgyalásos

eljárás" indult az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározásra
került feltételek mellett, 2018. szeptember 27-én . Az eljárá s során 3 alka lommal
került sor tárgyalásra, 10.16-án, 10.18-án és 11.07-én . Az eljárás lezá rásaként
végül november 23-án került kiküldésre az Összegezé s. December 4-én sor
került a tervezési

szerződés

aláírására , amelyne k ere dményeként 2019 .

januárban elkészült a Jégkorszaki interaktív állatbemutató attrakció vázlatterve,
majd 2019. februárban az engedélyes terve, va lam int 2019 . márciusban
kiadásra került a beruházásra vonatkozó (nem

joge rős)

építés i engedé ly, ami

2019. áprilisban jogerőssé vált. Április végén a Tervező aka dályközlést nyújtott
be

műszaki

okok miatt, amelyne k következtében a tervek módos ítása és az

engedélyezési eljárás újbóli lefolyt atása volt indokolt, em iatt pedig a te rvezési
szerződés

határidejének módosítása, hosszabbítása vá lt szükségessé . A

módosított építési engedély jú lius l -én kiadásra került, majd júl ius 24-én
jogerőssé

ellenőrzés

vált. Tervező a módosított

s zerződés

szerinti hatá r i dőben leszáll ította

céljából a kiviteli te rveket a beruházás árazott költségbecs lésével

együtt, amely

jelentősen

túlm ut at a Támogató i Okiratba n erre a beruházásra

rendelkezésre álló fedezeten. Fentiek miatt 2019 . augusztusban
tűzési jegyzőkönyvben

rögzítettük az új tervezési

póthatáridő

határ i dőt.

2020. július 27-én indult el a beruházás 5 üteme közü l az 1. ütem

k i vitelezőjének

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, tek intette l a rendelkezésre álló
fedezetre . A többi 4 ütem re az

ős z

folyamán indulhat a közbeszerzés i eljárás . Az

ajánlatok beérkezésének határi dej e 2020. szeptember 29 .
Megvalósítást

Önkormányzatunk 2019. augusztus 28-án plusz forrás iránt i kérelmet nyújtott

hátrá ltató

be a Miniszterelnöknek címezve, amely eme lt

összegű

forrásra vonatkozó

kérelem elbírálásáról hozott dö ntésről szóló értesítést követően tovább i 30 nap
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problémák,

áll majd rendelkezésre a Tervező nek a kivitel i tervek vég leges íté sére . A kérelem

nehézségek:

elbírálása még folyamatban van. A kérelem elbírálásának fe ltétele a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.

17. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

REGISZTRÁCIÓS

FEJLESZTÉSE II. ÜTEM

SZÁMA:

TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001

Projekt

BŐVÍTÉSE,

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK

574 OOO OOO Ft

összköltsége:
Támogatás

564 009 932 Ft

összege :
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2017 .11.01.
Befejezés: 20201.01.31.

Támogatási
Szerződés

2017.12.08.

megkötésének,
módosításainak
dátuma i:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma :

Sulik Barbara, Pályázatok és projektme nedzsment referatúra
A projekt keretében

kettő

telephely

(különböző

alapszolgáltatások) fejlesztése a

cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben
található.
A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a

nyolcvanas évek közepéig

bölcsődeként

funkcionált. 1987. szeptember

l-től,

a

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig
Fogyatékos személyek nappali intézménye, il letve
2011-ben az épület állaga és

belső

I dő s

elrendezése miatt, az

nappali ellátás
engedélyező

működött.

hatóság nem

engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését,
csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011.

novembertől

gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat

működött

három házi

az épületben.

Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda
helyiségben cseréltek nyílászárót . Ál landó problémát okozott az épület alatt
található pince vizesedése, valamint a

külső

vakolat omlása . A burkolatok és

belső

nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, és
a szigetelés hiánya miatt a szakem berek véleménye szerint, az épület üzemeltetése
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nem biztonságos, felújít ása ne m gazdaságos. 2017 tavaszán az itt üzemeltetett
nyitva álló helyiségek is más te lephelyre költöztek azza l, hogy az ingatlan
lebontását

köv e tően

az új épületben ismételten szociális szo lgáltatások kerülnek

elhelyezésre. A Nyíregyháza Megye i Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
álló, leromlott épület üresen állt.
A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása alatt
többféle funkciót töltött be. Így m ű ködött itt orvosi rendelő , nővéde l m i és terhes
tanácsadás,

vé d őnői

hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek alatt, az
m egfe le l ően

egyes funkcióváltásoknak
külső

belső

elérhető.

nyírszőlősi

képvis e lő

Ezt

tereket t öbbször átép ítették, de a

l évő

felújítások elmaradtak. Az ut cafronton

önkormányzati
volt

a

épü letrészben korábban a helyi

tartott fogadó órákat, valamint a körzeti megb ízott is itt

követően

a 2000-es évek

házigondozói körzete

elejétől

műkö d ött

a Szociál is Gondozás Központ

itt, megos ztva az épület részt a

református egyházzal, akik a szoci ális étkeztetés kiosztó helyként használták.
Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ házigondozói körzet
működik ebben az épületrészben, amely egy nagyobb kb . 25 m 2 -es irodából és egy

6m 2 -es konyha, vizes helysé g ből és előtérből áll. Fűtés i módj a gázkonvektoros, a
padló burkolata hajópadló, amely felújításra szoru l. Az ut cafronton

lévő

másik

2

épületrészt a Posta helyi ki rend elt sége foglalja el, kb .: 39m alapterületen . A zárt
udvar

felőli

épületrészben jelenl eg 2013 . május

Gondozási Központ

idős

l-től

a Nyíregyházi Szociá lis

nappali ellátását biztos ít a területen aktív életet

é l ő idős

emberek számára.
A projekt keretében megvalósuló öná llóan tám ogatható tevékenységek:

A) A szolgáltatások infrast rukturális fejlesztése :
a) fé rőhe l y bővítése történik Őz ut cán építendő ingatlan esetén
b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti
fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) -A Nyíregyháza , Kol légium u. 58 . szám
alatti ingatlanban működő

Ny írs zőlős i Idősek

Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva

álló helyiségének felújítása;
c) új szolgáltatás létrehozása - a projekt keretében

elsősorban

szolgáltatások elhelyezési körül ménye inek javítása a cé l, de a

a má r

működő

megjelenő

lakossági

és társadalmi igények ala pján t eljesen új szolgáltatá sként jelenik meg a
Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetege k nappali ellátása,
ezenkívül az intézmény sze rvezeti kereté ben már

működ ő

pszichiátria i betegek

nappali ellátása új teleph elyen;
d) új épít és: A Nyíregyháza, Ő z utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem
felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott

működő

szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek na ppali
intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban
említett új szolgáltatásokkal ;
e) az alapszol gá ltatásokhoz ka pcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati
rendszerek kié pítése;

Y

R~(,YHAlA

f) az épülethez tartozó, telekhatá ron belüli külső terek (udvar, zöld terület)

kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén
releváns .
B) Eszközbeszerzés :

a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az
IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés,
részletezésre az eszközlistákban kerül sor;
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik
c)
Projekt

járműbeszerzés

keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2017 . július 31-én került benyújtásra. A 2017. augusztus

állása

(készültségi

09-én érkezett hiánypótlásra 2017 . augusztus 31-én került a válasz benyújtásra. A

fok,

beszámolási

támogatás i kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017 .09.01.

időszakok,

napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017 . 12.08. napján került sor. A

kifizetési kérelmek

tervező

stb.)

szerződéskötésre

kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november 24-én indult,
2018. január S. napján került sor, a kiviteli tervek alapján 2018.

augusztus 17. napján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás

előzetes

minőségbiztosítása.

A

kivitelező

kiválasztására

irányuló

közbeszerzési eljárás 2018 . november 20-án indult, részajánlattételi lehetőséggel
a két épület megvalósítására vonatkozóan. A vállalkozói szerződések kötésére
2019 . március 19. napján került sor. Tervezetten az Őz utca esetében a kivitelezés
időtartama

8 hónap, Nyírszőlős vonatkozásában S hónap volt, de mindkét

kivitelezés esetében szerződésmódosításra került sor. A nyírszőlősi épület
átadására 2019. október 19-én került sor. Az Őz utca megvalósítása 2020.02.24.
napján

műszaki

átadás átvétellel zárult. A projekt keretében beszerzésre került egy

9 személyes kisbusz, valamint az épületek

működését segítő

eszközbeszerzésre is

sor került. Az Őz utcai intézmény 2020. szeptember 7. napján ünnepélyes keretek
között került átadásra .
A

projektben

többletforrás

keletkezett
igény került

költségek
benyújtásra

vonatkozásában

2020.07.30 .

napján

a Közreműködő Szervezet részére

33 796 721 Ft összegben, amely elbírálás alatt van. Jelenleg a projektfejlesztés végi
Támogatási

Szerződés

módosításához kapcsolódó hiánypótlás van folyamatban.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns .

nehézségek:
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18. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN

EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Proj ekt

200 OOO OOO Ft

összköltsége :
Támogatás

200 OOO OOO Ft

összege :
Támogatási

Konzorciumvezető

intenzitás(%):

Konzorciumi partner: Mindennapok

Projekt (tervezett)
és

kezdete
befejezése:

Polgármesteri Hivatal 61,53%
Női

Szemmel Egyesület 38,47%

Kezdet : 2018.01.01.
Befejezés : 2021.02.28.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2017 . november 24.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

tartalma:

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmene dzsment referatúra

rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata la 2017. június 20. napján

szakmai)

támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Nő i Szemmel Egyesülettel
konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen" pályázati
felhívásra EFOP-1.2 .9-17.-2017-00047 azonos ítószámon .
Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól
(2015-ben 70,3%) . Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban
keresendő,
később

hogy a magyarországi nők szülés után az európa i átlagnál lényegesen

térnek vissza a munkae rő piacra , ugyanakkor a különbséget az is

meghatározza, hogy a családok többségé ben a nők gondozzák a fogyatékos, idős
hozzátartozókat.
A

női

foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar

munkaerőpiac

nem elég rugalmas. A nők

munkaerő - piac i

he lyzetének kezelésében

fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb
atipikus

munkalehetőségek

kínálata.

Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető in novatív
szolgáltatások, melyek a közö sség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit
kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és család
harmonizálását. Szükséges az ilyen jelle gű kezdeményezések megismerése, a
kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése,
standardizálása .

Y•RtGYHAZA

Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás
keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt
projekt által
felkészítők

kidolgozott módszertani segédletek,

útmutatók, a képzések,

szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női

Információs

és

Szolgáltató

informatikai

háttér

Központ

biztosítja

a

eljárásrendje,

projektekben

valamint

nyújtott

a

kialakított

szolgáltatások

és

tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.
A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban
jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása
érdekében . A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a
kedvezményezettek részére.
A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják,
hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
•

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

•

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

•

a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a
család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,

•

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

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka
összeegyeztethetőségének

előmozdítása

helyi

megoldásokkal

és

együttműködésekkel.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:
1.) Kommunikációs

aktivitások,

szemléletformáló

tevékenységek

(a

költségvetés maximum 30%-a)
Helyi

munkaadók

érzékenyítése,

és

szakmai

együttműködések

szervezeteik

tájékoztatása,

a

projektcélokkal

kialakítása

összhangban
Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport
számára

a női

szervezetekkel,

foglalkoztatásban
szakmai

kiemelt szereppel

kamarákkal,

vállalkozói

bíró

helyi

szervezetekkel:

foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok
helyben

való

elterjesztésének

ösztönzése,

elfogadottságának

erősítése

tájékoztató

napok

és/vagy

előadások,

és/vagy

események, akciók szervezése, online tartalmak készítése
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kampányok,

2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával
együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont)

létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések,
fejlesztések, felkészítés ek lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési,
oktatási

segédanyagok és

azok adaptálása

alapján

(költségvetés

maximum 60%-a)

A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és

-

működtetése

-

Formális

és

nem-formális

képzések,

fejlesztések,

felkészítések

lebonyolítása
Helyi szakemberek részvételé nek biztosítása az EFOP-1.2 .6 kiemelt

-

konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken,
felkészítéseken.
kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele,

-

szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása
3.) Célcsoport fejlesztéséhe z és a Női Információs és Szolgáltató Központ
létrehozásához,

működtetéséhez

szükséges

eszközök

beszerzése

(költségvetés 10%-a)

informatikai háttér és mobilitás biztosítása
a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos
eszközök beszerzése
Projekt

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017 . júli us 04-

állása

(készültségi

én érkezett hiánypótlásra 2017. júli us 17-én került a válasz benyújtásra. A

fok,

beszámolási

támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27.

időszakok,

napján érkezett. 2017.08 .09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017 .08.17-én a

kifizetési kérelmek

válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely

stb.)

hatálybalépésének dátuma 2017. november 24., 2018 . március 1. napjától felállt a
projektmenedzsment szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, ill etve
koordinálása, a projekt sikeres megvalósítása . A Női Információs és Szolgáltató
Központ elnevezés 2018 . március 08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK)
módosult. A „CsakPONT" működésén ek megkezdéséhe z szükséges audit 2019 .
február 15. napján sikeresen zárult, a 11 CsakPONT" munkatársainak bevonásával. A
támogatási szerződés módosítása is megtörtént, a projekt mérföldköveinek és
költségvetésének átütemezése céljá ból, azért, hogy a projekt az eredeti
ütemtervnek megfelelően kerüljön megvalósításra . A projekt megvalósítása során
2019 . június 11-én újabb auditra került sor a családbarát Ország Nonprofit
Közhasznú Kft részéről. A sikeres auditot követően a szakmai munka megvalósítása

f e Igya rs u lt.
A konzorciumi partner által vállalt 200 fő képzése valósult meg, 2019 . június 19-én
fejeződött

\
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összeegyeztethetősége) .

A képzések mellett a 200 fő 5 órás karrier coachingban is

részesült .
2019 .03 .01 .-2020.08 .31. között 21 rendezvényen jelent meg a Család és
KarrierPONT, azzal a céllal, hogy

népszerűsítsék

az atipikus foglalkoztatási

formákat, mind a munkáltatóknak és mind a munkavállalóknak egyaránt, továbbá
a CSakPONT szolgáltatásait és feladatait .
Ez idáig 20 helyi munkáltatóval került aláírásra együttműködési megállapodás . A
munkáltatók már alkalmazzák az atipikus foglalkoztatási formákat. Eddig 2
munkáltató i fórum (2019 . jún ius 4. és 2019. november 13.) és 2 foglalkoztatási
kerekasztal került megrendezésre (2020.01.14., 2020. 09 .11.), ahol a családbarát
tanúsítóvédjegy lehetőségeiről és az atipikus foglalkoztatási formák előnyeiről és
jó gyakorlata inak a bemutatásairól, valamint a „Hibrid munkavégzésről" szóltak.
A hálózatosodás szempontjából eddig 4 helyi civil egyesület, 1 alapítvány és S
intézmény

működik

együtt a programmal .

A programba összesen 2020. augusztus 31-ig 404 ügyfél regisztrált és vette igénybe
a

pályázat

nyújtotta

szolgáltatásokat.

2019.

július

l-től

ingyenes

gyermekfelügyeletet is biztosít a CsakPONT az ügyfelek számára, a HR/jogi és
mentálhigénés tanácsadások mellett. 2020. július l-től bővült a szolgáltatási
paletta

onl ine

korrepetálással.

Eddig összesen

538

fő

vette

igénybe

a

segítőszolgáltatásokat .

2019 . november 6-án monitoring

előkészítő

látogatás valósult meg a Családbarát

Ország Nonprofit Közhasznú Kft

részéről.

A monitoring 2019. december 3-án

valósult meg. 2020. március 31-én újabb monitoring előkészítő szakmai egyeztetés
történt onl ine formában, 2020. szeptember 7-én pedig személyes jelenléttel.
2020. május

7-től

elindult a toborzás az ingyenes képzésekre,

melyből

eddig az

alábbiak valósultak meg:
- 75

fő

vett részt a képzéseken, ezen belül házi és

informatika i

ismeretek

vállalkozás indítás alapjai.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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A

a

könnyebb

élethez,

idősgondozás

alapjai,

szolgáltatásmarketing

és

19. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán

TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

Projekt
összköltsége:

1 036 OOO OOO Ft

Támogatás
összege:

1 036 OOO OOO Ft

Támogatá si
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete
és
befejezése:

Kezdet: 2017 .10.01.
Befejezés: 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai :

A Támogatási
A Támogatási
A Támogatási
A Támogatási

szerződés

megkötéséne k napja : 2017 .10.19.
szerződés 1. számú módosításának dátuma : 2018.04.26.
szerződés 2. számú módosításának dátuma : 2018. 11.27.
Szerződés 3. számú módosításának dátuma : 2020 .06.18 .

Projektmenedzser
(név, osztály):

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt

A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:

(műszaki,

rövid
szakmai)

1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a
Rezeda utca között zárt esőcsatorná k építésével, a szilárd útburkolatot ér i ntő
nyomvonalában sávos helyreállítással.

tartalma:

1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő
csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka,
rézsűburkolat kiépítése, járda burkol at rekonstrukciója .
1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca
kereszteződési
csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és
záportározó műtárgy építése.
2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
átemelőkkel.

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

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

\
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4.) A Nyulastói csatorna rekon strukciója mederbőv ítésse l, mederburkolással, a
befogadó műtá rgyak kié pít ésével, lehetséges befogadój ául Ny í rszőlős városrész
Westsik Vilmos út felőli részének.
5.) Az Igrice (Vlll/l.) főfo lyá s Berenát utcátó l északra eső részének kapacitás
növelése mederburkolással, és mederkotrással.
Proj ekt

jelen legi

A fejlesztési helyszínek vonatkozásában engedélyes

sz i ntű

tervdokumentációval és

állása

(készültségi

jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állását követően a kivitel i tervek

fok,

beszámolási

készítésére vonatkozó közbeszerzés i eljárás lefolytatásra került, amely során 2018.

i dőszakok,

május 29-én szerződéskötés t örtént a Közműterv- M 93 Kft-vel. A szerződés

kifizeté si kérelmek

teljesítési határi d ő vonat kozás ában egy alkalomma l módosításra kerü lt , 2018.

stb .)

szeptember

26-án.

Ennek

megfelelően

2018 .

októberében

a

kiviteli

tervdokumentáció leszállításra került .
A Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon kialakított,
hirdetménnyel

induló

nyílt

folytattunk

eljárást

le

Nyulastói

csatorna

rekonstrukciója 1. ütem tárgyban. Az eljárás eredményeként a KE-VÍZ 21 Ép ítőipari
zártkörűen műkö d ő

Részvénytársasággal kötöttünk vállalkozás i szerződést 2018.

november 19-én. A mu nka megkezdésének i dőpontj a 2018. november 23-a,
befejezése 2018. decem ber 21. A műszaki átadás átvétel sikeresen megvalósult.
2019. áprilisában Nemzeti Kbt . 117. § által meghatározott módon szabadon
kialakított, hirdetménnyel ind uló nyílt eljárást folytattun k le Csapadékvíz elvezetés
4 részben tárgyban. Az eljárás az l. rész vonatkozásában - Alma utca, Kökény 75,
Kökény 115.- eredményes lett, ennek következtében a Közmű Generál Kft-vel
2019 . augusztus 22-én a kivite lezési

szerződés

megkötés re került. Az Alma utcán

és a Kökény utcán a cs ap adékvíz elvezetésének rekonstrukciója , valam int az
átemelő

és záportározó

műtá rgy

építése

befejeződött

2020. januárjában .

A 2. rész és 3. rész és 4. rész esetében, azaz :
-

Csemete utcán csap adékcsatorna rekonstrukció

-

Nyulastói csat orna rekonstrukciója II. ütem

-

Igrice mellékág

m e derbőv ítés

a közbeszerzési eljárás ered ményte len lett, így 2019. szept emberében ezen részek
vonatkozásában újabb kö zbe szerzési eljárás indult a

k i vite l ező

kiválasztására,

amely eredményesen zárult m inden rész tekintetében . A munkaterület átadása a
Kivitelezők

részére 2020. márciusában megtörtént.

A Nyulastói cs atorná nál a csatorna rekonstrukciój a történ ik mederbővítéssel,
mederburkolással, a befogadó
Nyírszőlős

)

kiépítésével, m int lehetséges befogadó

városrész We stsik Vil mos út felől

költség bruttó 312 175 624 Ft .
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érkező

csapadékvizének. A kivitelezési

A Csemete utca csapadékvíz

elvezető

hálózatának kiépítése történik zárt

csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. A kivitelezés 2020 március
9-én

kezdődött .

A kivitelezési költség bruttó 248 337 175Ft.

Az Igrice (Vlll/l.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése
mederburkolással,
kezdődött.

és

mederkotrással.

A kivitelezés

2020.

március

18-án

A kivitelezés költsége bruttó 95 157 831 Ft.

Minden helyszínen megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás.
Az önkormányzat elkészíttette a Meggyfa és Korong az utcákra vonatkozó
csapadékvíz elvezetési

és útépítési terveket.

Csakis egy

időben

célszerű

megvalósítani a fejlesztést, a csapadékvíz elvezetési létesítményeket a tervezett
útburkolat elkészítése nélkül nem lenne célszerű megépíteni. Ellenkező esetben mivel az utcák jelenleg nem rendelkeznek szilárd útburkolattal - az eső, az út felső
rétegén

összegyűlő

szemcsés anyagot rendszeresen belemosná a csapadék

hálózatba, és az emiatt szükségessé váló gyakori tisztítása gazdaságtalan, magas
fenntartási költséget eredményezne, és az állandó, akadálymentes
működése

üzemszerű

sem lenne biztosított. Az útépítést nem lehet elkezdeni, ugyanis a

tervezett nyomvonalhoz a szükséges terület nem biztosított. Ezen indokokból nem
tudtuk elindítani a Meggyfa utca és a Korong utca csapadékvíz elvezetés
kivitelezését. Az így keletkezett maradványösszeg terhére a Színház utcai
csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójának megvalósítása tervezett.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

20 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001

SZÁMA:
Projekt

830 OOO OOO Ft

összköltsége :
Támogatás

830 OOO OOO Ft

összege:
Támogatási

100 %

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

))

„Közösen a kiútért"

Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2022.03 .31

YIRfC.YHAZA

Támogatási
Szerződés

2017.11.30 .

megkötésének,
módosításainak
dátuma i:
Projektmenedzser

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevel ési Osztály

(név, osztály):
Projekt

rövid

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

(műszaki, szakmai)

hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság

tartalma :

társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az
életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához.

Átfogó célként

megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett
városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalm i integrációja, aminek
eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása .
A projekt megvalósítása két szegregá lt területet foglal magában, a Huszártelep, és
a Keleti lakótelep . A tervezett tevékenységek az akcióterü let lakosságát célozzák,
és azok bevonásával valósulnak meg.
Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen
élő

lakosság komplex és integrált felzárkózására :

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalm i integráció feltételeinek
megteremtése

céljából

(azaz

közösségfejlesztés,

pl.

közösségfejlesztési

koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok,
mediáció);
B)

Folyamatos

foglalkoztatása,

szociális
egyeni

munka

megteremtése

fejlesztési

tervek

(pl.

készítése

szociális
és

munkások

felü lvizsgálata,

háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);

C) Törekvés a foglalkoztatás

előse gítésére

(pl. képzés i, ösztöndíj- és önkéntes

programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli
fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, kora i fejlesztés);
E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok ),
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);
G)

Bűnmegelőzést,

a

közbiztonság

javítását

e lő seg ítő

programok

(pl.

drogprevenció) .
A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében
benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai
rehabilitációjára irányul a lakófu nkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt
keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett,
ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását
segítik a beavatkozási helyszíneken.

Y
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A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros
partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes
megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben
bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium

vezetőként

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási
kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti
Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos
költségvetésből

Projekt

Megkezdődött

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

gazdálkodhat.
projekt

megvalósítási

szakasza,

az

alábbi

programelemek

megvalósítása zajlik:
Bűnmegelőzés

és drogprevenció a rendőrséggel,
tanácsadás,

szűrőprogramok,

időszakok,

Egészségügyi

kifizetési kérelmek

programelemek,

stb.)

Életvezetés és háztartásgazdálkodás,
Képzések,

munkaerő

egészségügyi

szemléletformálás

piaci szolgáltatások, foglalkoztatók feltérképezése

és

felkészítése,
Gyermekek iskolai felzárkóztatása, korai gyermekkorban történő fejlesztés
Kulturális és hagyományőrző programok, meséd program,
Sportfoglalkozások,
Pszichológiai tanácsadás, Szupervízió.
A

mérföldkőhöz

kötött 2. számú szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van.

A megvalósítandó

főtevékenységekre

vonatkozó közbeszerzéseket eredményesen

lezártuk. A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése megtörtént.
A kommunikációs tevékenységek megvalósítása elkezdődött. A programokhoz,
eseményekhez

kapcsolódó

tudásmegosztó,

kommunikációs

platformok

(nyomtatott online felületek) fenntartása a megvalósítás alatt, sajtóközlemény
küldése a projektindításról, honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató
megjelenítése, és folyamatos frissítés a projektzárásig, a pályázati felhívásban és a
kommunikációs csomagban

szereplő

elvárások teljesítése . Információs anyagok,

kiadványok készítése. Módosítási igény elbírálása folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
nehézségek:

21. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE

TOP-6. l.4-16-NY1-2017-00002

SZÁMA:

Projekt összköltsége:

Y

890.206.903 Ft

REGYHAZA

890.206.903 Ft

Támogatás összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2018. január 1.
Befejezés: 2020. november 29.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak

Támogatási

szerződés:

Támogatási

szerződés

2017. december 29.

1. sz. módosítás: 2018. december 19.

dátumai:
Projektvezető :

Projekt
(műszaki,

Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
rövid

szakmai)

meglévő

A projekt során célunk a Múzeumfalu mint
turisztikai

vonzerővé

való

alakítása

a

attrakció fenntartható

kulturális

örökségi

elemek

felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát-

tartalma :

és

élményelemekkel

megteremtjük a
időt

bővítése.

való

lehetőségét

A

fejlesztés

eredményeként

annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb

tudjanak eltölteni a Múzeumfaluban, s így

Sóstógyógyfürdőn,

Nyíregyházán.
A projekt keretében a Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség
turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés,
bővítés

felújítás,

történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók

kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási
háttér kiépítése mellett, élményeleme ket

jelentő

technikai fejlesztések

történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak
szerint:

1.

Új látogatóközpont:

A

meglévő főbejárati

szűkössége

épület a funkcionális elrendezése, a terek

miatt, a várhatóan

növekvő

látogató létszám kulturált

kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a
átalakításával és

bővítésével

meglévő

épület

valósul meg. Az épület funkcionális

tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.

2.

Műtárgytárolás

korszerű

feltételeinek biztosítása és oktatási-

igazgatási központ kialakítása:

A

Múzeumfalu

meglévő

műtárgy

épületeinek

hangulatához,

építészeti forma nyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő
műtárgyak
műszaki

tárolása, restaurálás a és részbeni bemutatása

feltételek között valósulhat meg.

Múzeumfalu igazgatási

jellegű

Az épületben a

funkciócsoportjai és az oktatást és a

kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.

Y
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korszerű

3. Szabadtéri Színpad megújítása:
A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri
elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a
nézőtér megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű
ülősarok létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi

illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek
infrastruktúrája kiépül.
4.

Műtárgyépületek

rekonstrukciója

Szabolcs-Szatmár-Bereg

megye

öt

kisebb

tájegységéről

a

Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési
tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját
mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van,
rekonstrukciójuk -

tetőfedés

cseréje, szerkezeti megerősítése,

homlokzatfelújítások- feltétlenül szükséges.

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

jelenlegi

állása :

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város
és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését.

Ezek

alapján

a Sóstói

Múzeumfalu

fejlesztése

projekt

előkészítési tevékenységei 2016. januárban kezdődtek a Modern Városok

Program keretein belül.
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása
érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a
Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy
a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások,
amelyek

költségei

elszámolhatóak

valamelyik

operatív

programban,

kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával
valósuljanak meg.
A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán
a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.1.4

konstrukció

keretében

kerülne

támogatásra . A

pályázati

elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem
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támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése projektünk szétválasztásra került:
a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális

o

örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.416,

és

Társadalmi

környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;
a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza

o

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.
A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl.

megvalósíthatósági

tervdokumentáció

tanulmány

készítése,

felelős

készítése,

engedélyes

akkreditált

és

kiviteli

közbeszerzési

szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk
elszámoln i.
A

TOP-as

felhívásra

2017.09.29-én

benyújtásra

került

a

pályázat

688.000.000 Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási
felszólítást . A hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én
kaptunk értesítést a pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő
megfelelésről. 2017.11.28-án a Közreműködő Szervezet értesített minket

arról, hogy a benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.
A TOP

felhívás

kapcsolódóan

előírásainak

üzleti

terv

megfelelően

és

CBA,

a projekt előkészítéséhez
marketingstratégia,

illetve

energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést
kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.
Az engedélyes és kiviteli tervdokum entáció elkészült, a jogerős építési
engedélyek kiadásra kerültek.
A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irá nyuló közbeszerzési eljárás
folyamatba

épített

minőségbiztosítás

mellett

lezajlott,

a

nyertes

ajánlattevővel 2018. május 25.-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A

terület 2018. május 28-án került átadásra a vállalkozónak. A kivitelezés során
felmerült akadályok miatt, a projekt részben átütemezésre került. Az eredeti
kivitelezési határidő (2019. március 21) helyett, az építési munkák
befejezésére 2019 . október 15-ig került sor. A hosszabbítás csak a
múzeumfalu egy részét érintik és csak részlegesen kerül lezárásra 2019.
márciusát

követően,

a

tervezett

rendezvények

megtartását

nem

befolyásolja .
A beérkezett legalacsonyabb árajánl at magasabb volt a projektben
rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás
igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. Az IH a kérelmet pozitív
elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően
további 97 777 879 Ft támogatást ítélt meg. Ebből adódóan a projekt
összköltsége a korábbi 688 OOO OOO Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.
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Az

igényelt

többletforrás

2018.

december

21-én

megérkezett

az

Önkormányzat projekthez tartozó elkülönített bankszámlájára .
A kivitelezési munkálatok 2019 . október 15-én

befejeződtek,

melynek

belső

úthálózat

eredményeként elkészült az új látógatóközpont, a raktár, a
fejlesztése és parkolók kialakítása, valamint a

műtárgyépületek

felújításra

kerültek.
Beszerzésre és leszállításra kerültek a bútorok, valamint az informatikai
eszközök.
A

különböző műtárgymásolatok

(fonott, kerámia, fa, bádog és üveg tárgyak)

viseletrekonstrukciók, valamint a múzeumfalut és annak portáit bemutató
kisfilmek beszerzése jelenleg folyamat ban van.
A projekthez kapcsolódóan 2019. október 11-én újabb többletforrás igény
került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé, amely IH által is pozitív
elbírálásban részesült, így a megítélt plusz 104.429.023.- Ft-al a projekt
összköltsége 890.206.903.- Ft-ra emelkedett.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

-

nehézségek:

22 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

SZÁMA:

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):

1 726 OOO OOO Ft
1 726 OOO OOO Ft
100%

Projekt kezdete és

A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.

befejezése:

A projekt tervezett befejezése: 2021.03.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének

2017. december 29.

dátuma:
Kapcsolattartó

dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály

(név, osztály):

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
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Projekt

rövid

(műszaki,

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken

szakmai)

koncentráltan

megnyilvánuló

társadalmi-fizikai-gazdasági

komplex módon való kezelése a területen

tartalma:

elősegítése

élők

problémák

társadalmi integrációjának

érdekében .

A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják,
úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi
infrastrukturális tevékenységeket valósítjuk meg:
-

szociális bérlakások felújítása a szegregátumokon belül,

-

szociális bérlakások felújítása az akcióterületen kívül

integrált

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

közösségi, szociális funkciójú épület felújítása,

-

térfigyelő

rendszer kialakítása.

A projekt keretében sor kerülhet - az

előzetes

külső-belső

14 önkormányzati tulajdonú ingatlan

belülről

felújításra . A lakásfelújításon felül sor kerülhet a célterületen

működő

felújításával,
térfigyelő

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

felújítására, melyekben

összesen 184 lakás található . A 184 lakásból több mint 50 kerül
Gyermekjóléti Központ új épületbe

Projekt

felmérések alapján - mintegy

történő

berendezésével, kerttel

költöztetésére, az épület teljes

kialakítva,

illetve a közterületen

kamerák telepítésére.

Az 1. ütem során 20 lakás kivitelezése valósult meg.
A II. ütem terveit a
kivitelezésére

időszakok,

közbeszerzés

kifizetési

tervező

2019. október 25-én átadta. Jelenleg a II. ütem

vonatkozó
esetén

a

közbeszerzési
nyertes

eljárás

ajánlattevővel

novemberében aláírásra kerülhet a kivitelezési

kérelmek):

folyik.

Eredményes

2020

októberében-

szerződés.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

23. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark t e rületén

TOP-6. l.4-16-NYl-2017-0000

820 117 565 Ft
820 117 565 Ft
100%

Y1RfGYHÁZA

Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.06.29 .

Támogatási
Szerződés

2018.01.05 .

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

projektvezető

Projektmenedzser

Gajdos László

(név, osztály) :

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
rövid

A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág

szakmai)

bemutatására szolgáló lndiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika

Projekt
(műszaki,

tartalma:

madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése .
A projekt fejlesztési elemei:

lndiaház:
Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy
központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India
állatvilágában.
-

Központi közösségi tér

-

Állatparki dolgozók szociális egysége

-

Indiai rinocérosz bemutató

-

Szirtcápa-mangrove bemutató

-

Karantén medencék

-

Vidra bemutató

-

lOdb

-

Tígrispiton terrárium

-

Szalagos varánusz hely

-

Mókus hely

-

4 db rágcsáló hely

-

Indiai mókuscickány hely

-

Látogató tér

-

Teknős

belső madár

röpde

bemutató

Afrikai madár röpde
Indiai nagymacska kifutó
Több funkciós raktár épület
A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap .
Projekt

jelenlegi

A Támogatási

Kérelem

megfelelt

a pályázati

felhívásban

meghatározott

állása

(készültségi

jogosultsági feltételeknek . 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A

fok,

beszámolási

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

időszakok,

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

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

()~
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kifizetési kérelmek

szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak

stb.)

interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a Kbt.
81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a tervező
kiválasztására. Az eljárás megindításához

előzetes minőségbiztosítás

lefolytatására

került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány
2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési hirdetmény
2018.04.12. napján feladásra került. A közbeszerzési eljárás eredményeként a
tervezői szerződés
határidőre ,

2018.07.23. napján aláírásra került. Határidő 6 hónap. A tervező

2019. január 23. napjáig a kiviteli tervdokumentációt leszállította, az

építési engedélyeket beszerezte . A FAKSZ által a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás (amely a Kbt. szabályai alapján a Modern Városok Program
keretében megvalósuló Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció tárgyú
projekttel való összeszámítás miatt a Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési
eljárás) előkészítésre , majd megindításra került 2019.07.15. napján. Az eljárás
eredményesen zárult. 2020. március 02. napján Vállalkozási

szerződés

került

aláírásra az )ndiaház" elem kivitelezésére a KE-VÍZ 21 Zrt-vel, illetve a 11 Többcélú
raktár" elem kivitelezésére a CAPRICOLORS Kft.-vel. A munkaterület átadások
2020.03.02 . napjával megtörténtek. Az lndiaház teljesítési határideje 360 nap,
amely alapján a teljesítési határidő 2021.02.25. napja. A Többcélú raktár teljesítési
határideje 180 nap, amely beruházás teljesítési határidőn (2020.08.29 .) belül
megvalósult : a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontja 2020.07.07., amely
eljárás 2020.07.22 . napján sikeresen lezárult.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns .

problémák,
nehézségek:

24. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

TOP-6 .4.1-16-NYl-2017-00002

SZÁMA:

Projekt

821 887 500 Ft

összköltsége :
Támogatás

821 887 500 Ft

összege:
Támogatási

100%

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

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem

és

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés : 2021.03 .31.
2017 .12.29 .

Szerződés
WWW.'4't
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megkötésének,
módosításainak
dátum ai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tarta lma:

Bozán Zsolt Pályázatok és projektm enedzsment referatúra
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és
erősítő

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető

városi környezet kialakulásáh oz, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

Infrastruktúra-fejlesztési

Stratégia

fenntartható

fejlődésre

és

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:

Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok
kialakítása:
Körforgalmak

létesítése:

Család

utcán,

a

Szalag

utca

és

Belső

körúti

csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros
átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe
történő
Belső

A

helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.

körút - László utca csomópont kialakítása:

Nagykörútról

balra

kanya rodások

tiltása

tervezett,

jelzőlámpás

forgalomszabályozás bevezetése mellett.
Kerékpáros létesítmények:
A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő
településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes szakaszán
történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától

északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra eső belterületi tömbrészlet cs ill apított
forgalmú településrésznek történő kijelölésével.
Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése,
gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal
átellenes oldali tovább vezetése mellett:
Az autóbusz öbölpár környezeté ben biztonságos közúti gyalogos átvezetés
kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok
által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi
szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas
létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.
Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont
kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása:
A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út
között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka
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eső

Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé

szakaszának

forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat. Elsődleges szempont
a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát átalakítása, a
gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az autóbuszmegálló
részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerző d és

Projekt

jelenlegi

hatályba lépését

követően

A Támogatási

Kérelem

legfeljebb 42 hónap.
megfelelt

a pályázati

felhívásban

meghatározott

állása

(készültségi

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A

fok,

beszámolási

támogatási

szerződés

hatályba lépett 2017 .12.29. napján. A projekt keretében a

időszakok,

felelős

kifizetési kérelmek

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján

stb.)

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

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került. A közbeszerzési
eljárás,

beérkezett

érvényes

eredménytelenül zárult. A

tervező

ajánlat

hiányában

2018.05.25.

napján

kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési

eljárás 2018.06.28. napján megindult, amely eredményeképpen 2018.08.01.
napjára 5 db ajánlat érkezett be. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult,
amely keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívis
Komplex Kft között, 2018.09.28. napján tervezői vállalkozási szerződés köttetett.
Teljesítési határidő, a szerződés aláírásától számított 180 nap. A tervezői feladatok
ellátása eredményeként a vállalkozó az engedélyes és kiviteli szintű műszaki
tervdokumentációt leszállította, melyek az ITM tervzsűri által jóváhagyásra
kerültek.
Az engedélyes tervek leszállításával körvonalazódott ki, hogy a Kállói út - Mikszáth
Kálmán

utca

beavatkozási

kereszteződésben

szakaszon

közúti

jelzőlámpás

kanyarodó

csomópont
mozgások

kialakítása
szabályozása

és

a

elem

megvalósításával a kiinduló állapottól kedvezőtlenebb állapot alakulna ki, így a
projektelem megvalósítása elhagyásra került. Helyette terveink szerint a Széchenyi
utca

felújításának

közlekedésbiztonsá gi

szempontból

releváns

elemei

(buszmegállók kialakítása, gyalogos átvezetések megvalósítása, stb) kerülnek
kivitelezésre. Továbbá a Debreceni utca, Hatzel téri autóbusz megállóhelyek
öbölbe helyezése, kapcsolódó gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tétele projekt
elem kerül új tételként a projektbe.
A közúti biztonsági auditálás engedélyes és kiviteli szinten is megtörtént.

Az

engedélyek beszerzésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló nemzeti nyílt
közbeszerzési eljárás 2019.09.20.
eredményesen

zárult,

amely

napján elindult. A közbeszerzési eljárás
eredményeként

a

„Kerékpáros

csomag"

kivitelezésére a Strabag Építőipari Zrt.-vel, a Család út - Szalag u. körforgalmú
csomópont kialakítására a Strabag Építőipari Zrt.-vel, illetve a Család út - Belső krt.
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körforgalmú csomópont kialakítására pedig a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel került Vá llalkozási
szerződés

aláírásra 2020.03.16. napján, amely nap a munkaterület átadások is

megtörténtek. A „Kerékpáros csomag" teljesítési határideje 60 nap, amely
tekintetében a

műszaki

átadás-átvétel i eljárás 2020 .05 .15. napján

megkezdődött

és 2020.05.29. napján sikeresen lezárult. A Család út - Sza lag utcai körforgalom
teljesítési határideje 120 nap, amely az 1. számú
(2020.08.12.) módosult. A

műszaki

szerződésmódos ít ássa l

149 napra

átadás-átvétel i eljárás 2020.08.12 . napján

indult meg, amely sikeresen zárult 2020.08.27. napján . A Család út teljesítési határideje 180 nap {2020. 09 .12.). A

műszaki

Belső

átadás-átvételi eljárás

2020.08.24. napján megindult, amely sikeresen zárult 2020.09 .07 . napján .
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

25 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA

REGISZTRÁCIÓS

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Ill. ÜTEM

SZÁMA:

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002

Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

396.840.630 Ft
396.840.630 Ft
100%

intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.11.11.

Támogatási
Szerződés

2017. december 13.

megkötésének,

1. sz. módosítás: 2018. december 10.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):
Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma:

\
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A projekt célja az önkormányzat tulajdonában
korszerűsítése,

lévő

intézmények energetika i

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

NYIRE(,YHAlA

krt.

•

Önkormányzati

tulajdonú

épületek

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló

szerkezetek

utólagos

hőszigetelése,

külső

nyílászárók

cseréje),
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

cseréje,

alapú

és/vagy

hő-termelő

a kapcsolódó

berendezések
fűtési

és

HMV

rendszerek korszerűsítése,
•

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

Egyéb tevékenységek:
•

Műszaki

•

Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele

•

Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele

•

Kiviteli tervek elkészítése

•

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése

•

Műszaki ellenőri

•

Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

•

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

•

Projektmenedzsment feladatok ellátása

•

Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns

•

Azbesztmentesítés - amennyiben releváns.

adatszolgáltatás

szolgáltatás igénybevétele

A projekt keretén a hatályos Támogatási szerződésben foglaltak szerint az
alábbi intézmények energetikai korszerűsítésére került sor:
1. Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - nagy épület)
2. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - kis épület)
3. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza,
Koszorú út 10.)
4. Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet
út 30.)
5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
Projekt

jelenlegi

A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra . 2017.08.09-én a támogatási

állása

(készültségi

kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás

fok,

beszámolási

érkezett, melyet teljesítettünk. 2017 .10.30-án pozitív támogató döntés

időszakok,

született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017.

kifizetési

december 13-án lépett hatályba.

kérelmek) :

A projekt előkészítésének szakaszában elkészült a kiviteli tervdokumentáció,
melynek elkészítésére bevonásra került Tervező, valamint rehabilitációs

\ ))
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környezettervező szakmérnök/szakértő. Bevonásra került továbbá műszaki
ellenőr, valamint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó .

A projekt részét képező Jósa András Múzeum esetében a tervezés során
műszak i

problémák keletkeztek, melyek megoldásának időigényre való

tekintettel (tervezés előtti vizsgálatok, tervezés), valamint forráshiány miatt a
projektfejlesztésvégi

Támogatási

szerződésmódosítás

alkalmával

leválasztásra kerül a projektből, a költségek átcsoportosításra kerülnek a
projekt keretében korszerűsített épületekre, a fel nem használt támogatási
összeg terhére új projektelemek kerülnek bevonásra . Ezen körülmény
rendezésének időbeli elhúzódására tekintettel a projekt mérföldköveinek
dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma Támogatási
szerződésmódosítás

keretében módosításra került.

A kiviteli

birtokában

tervek

dokumentáció

elkészült,

a kivitelezésre

a közbeszerzési

vonatkozó

eljárás

közbeszerzési

2019 . január 29-én

megindításra került. A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a
kivitelezési szerződések 2019. április 15-én (Polgármesteri Hivatal „A" és „D"
épülete), valamint 2019. május 2-án (óvodai intézmények) megkötésre
kerültek. A kivitelezési munkálatok 2019 . októberéig minden esetben
befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került

lezárásra :
•

Tündérkert Keleti óvoda Koszorú úti Telephely- 2019.08.06.

•

Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény kis és nagy
épülete - 2019.08.13 .

•

Tündérkert Keleti óvoda Élet úti Telephely- 2019 .08 .13.

•

Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület - 2019.10.09 .

A projektfejlesztésvégi Támogatási szerződésmódosítás igény 2020. április 9.
napján benyújtásra került, mely visszavonásra került, ugyanis új megvalósítási
helyszín kerül beépítésre a projektbe a projektben fel nem használt
összegének felhasználására. A műszaki tartalomváltozás okán a benyújtott
mérföldkövek elutasítását kértük.
A projekt megvalósítása során a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai
beszámolók, illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan
történik, továbbá képzés lefolytatása, valamint nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos tevékenységek elvégzése szükséges.
Jelenleg az új megvalósítási helyszín projektbe történő beemelésének
előkészítése zajlik a maradványösszeg terhére.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-
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26. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

„ÖNKORMÁNYZATI

ÉPÜLETEK

ENERGETIKAI

KORSZERŰSÍTÉSE

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"

SZÁMA:

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004

Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatá si

627 227 209 Ft
627 227 209 Ft
100 %

intenzitás (%):
Projekt kezdete és

Tervezett kezdete: 2018. január 1.

befejezése :

Tervezett befejezése: 2020. október 1.,

határidő

hosszabbítása folyamatban

Támogatási
Szerződés

2017. december 14.

megkötésének

1. sz. módosítás: 2018 . december 10.

dátuma :
Kapcsolattartó
(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

tartalma :

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő

szakmai)

épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges,
így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és
eredménye az energiára fordítandó költségek j elentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai

korszerűsítése

valósul meg jelen projekt

során:
•

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

•

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

•

Albérlők

•

Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400

Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaj i út 1/0.)

Nyíregyháza, Kórház u. 13.)
•

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építő i pari és KörnyezetvédelmiVízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)

A projekt szakmai-műszaki tartalma
•

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezete ik korszerűs ítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése ,
cseréje),

YIRlGYHAlA

külső

nyílászárók

•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

rendszerek

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV

korszerűsítése,

•

Megújuló energia hasznosítás (napelem rendszer telepítése),

•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;

•

Szakértői

szolgáltatások (rehabilitációs szakmérnök, energetikai

szakértő)

•

Műszaki ellenőri

tevékenység

A műszak i tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapult, a
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítését követően történt meg a projektfejlesztési szakaszban.
jelenlegi

A pályázat 2017 . július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017.

állása

(készültségi

augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd

fok,

beszámolási

szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói

Projekt

időszakok,

döntés érkezett 2017 . október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017 .

kifizetési

december 14-én lépett hatályba.

kérelmek) :

A projekt előkészítő i tevékenységei keretében bevonásra került a kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértő i feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező

szakmérnök, valamint projekt terv és előzetes energetikai tanúsítvány
készítésére energetikai

szakértő .

2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó szakmai
beszámoló (Energetikai tanúsítványok és projektterv), amely elfogadásra
került.
A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második
mérföldkőhöz

tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció) .

A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása 2018. augusztus 08án

elindult,

a

Közbeszerzési

Felügyeleti

Főosztály

(KFF)

az

eljárás

megindítására vonatkozó-feltétellel támogató tartalmú-tanúsítványt 2018.
november 22-én megküldte . Ezt követően a közbeszerzési hirdetmény 2018.
november 30. napján feladásra került, az ajánlatok bontására 2018. december
21. napján került sor. Az ajánlatok bírálata megtörtént, az eljárás eredménye
feltöltésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére, melynek
kapcsán a záró tanúsítvány 2019 . február 27-én kiállításra került. A kivitelezési
szerződések

~))

mindegyike 2019 . áprilisában aláírásra került.
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A

közbeszerzési

eljárás

időbeli

elhúzódására

tekintettel

a

projekt

mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma
módosításra került.
A kivitelezési munkák során felmerültek pótmunka igények, amelyek
eredményeként kivitelezési
el. A projekt szinten

szerződés

jelentkező

módosítások (összesen 6 db) indultak

bruttó 42 .791.106 Ft

összegű

pótmunkából

bruttó 25.379.942 Ft-ra a pályázati tartalék nyújt fedezetet, míg a fennmaradó
bruttó 17.411.164 Ft saját

erőből

biztosítandó . Valamennyi

szerződés

módosításhoz kapcsolódóan megszületett a szabályossági döntés.
2019. október végére minden kivitelezési munka

befejeződött,

a

műszaki

átadás-átvételi eljárások lezárultak.
A

kötelező

képzések megvalósításra kerültek. Ezen tevékenységelemhez

kapcsolódóan további 25.000 Ft
A

kötelező

összegű

saját

erő

igény merült fel.

nyilvánosság minden eleme megvalósításra került.

A benyújtott projektfejlesztésvégi támogatási szerződés visszavonásra került,
ugyanis új megvalósítási helyszín kerül beépítésre a projektbe a megmarad
tartalékkeret

felhasználására.

A

visszavont

módosítási

igénnyel

párhuzamosan változás bejelentéssel kértük a projekt határidejének 2020.
október 1-ig

történő

meghosszabbítását. A

műszaki

tartalomváltozás okán a

benyújtott mérföldkövek elutasítását kértük, tekintettel az új
Albérlők

tartalomra. Továbbá az

műszaki

Háza megvalósítási helyszín esetében egy

másik önkormányzati projekt is megvalósításra kerül az érintett épületben,
amelynek

köszönhetően

A támogatással

történő

módosítani szükséges a támogatási

szerződést.

elszámolás folyamatosan zajlik kifizetési kérelmeken

keresztül.
Jelenleg az új megvalósítási helyszín projektbe
előkészítése

történő

beemelésének

zajlik.

Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

27 . számú adatlap
PROJEKT
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

\)

CÍME/

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM "

TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001

NYIREGYHAZA

Projekt összköltsége :

bruttó 407 .800.000 Ft

Támogatás összege:

bruttó 407.800.000 Ft

Támogatási

intenzitás

(%):
Projekt

kezdete

és

(tervezett) befejezése :
Támogatási

A támogatás intenzitása: 100%

Kezdet: 2018. január 16.
Befejezés : 2020. december 31.

Szerződés

megkötésének,

2018. január 15.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartók:

Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság,
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

Projekt rövid (műszaki,

A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények
szolgáltatásainak és

szakmai) tartalma:

infrastrukturális feltételeinek

korszerűsítése,

a

hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése . Ezen fejlesztések a lakosság
egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai
felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség
javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az
erőforrások

koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban

álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb
együttműködést,
minőségének

a

szolgáltatások

költséghatékonyságának

és

javítását segítik elő, továbbá hozzájárulnak a Semmelweis

Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi
Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzése k megvalósulásához is.
A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító
intézmények komplex felújítása lett tervezve:
Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan (itt

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

(jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően
meglévő

orvosi praxisok és védőnői szolgálatok áthelyezése

történik meg)
A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás
egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum kerül kialakításra:

Y

REGYHÁZA

-

Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatti Albérlők Háza földszinti
épületrészének átalakítása
belül az infrastrukturális fejlesztéssel

A pályázat keretén

érintett

intézményekben, valamint valamennyi védőnői szolgálatban jelentős
eszközfejlesztés is megvalósul.
Az intézmények felújítása, illetve építése során akadálymentesítés is
megvalósul, továbbá az újonnan épülő intézményhez a gazdaságosabb,
korszerűbb üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett,

mellyel

jelentős

energia

megtakarítás,

illetve

üvegházhatású

gázkibocsátás csökkentése érthető el.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi
fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A
Támogatási szerződés 2018.01.15-én került aláírásra, melyet követően
felállt a projekt team. Elkezdődtek az előkészületek, amelynek során
megkötésre kerültek szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek
szerződései.

A kiviteli tervek elkészültek, melynek során a tervezői költségbecslés
összege

olyan

mértékű

fedezetet

igényelt

volna,

amelyet

az

Önkormányzat nem tudott volna biztosítani, így az a döntés született,
hogy jelen projektből a Bokréta utcai projektelem elhagyásra kerül, és
helyette a Tokaji úton valósul meg a beruházás.
Ezen döntés meghozataláig a Fenyő és Csillag utcai kivitelezésekre
irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult és megkezdődött a
kivitelezés. A Fenyő utcai beruházás 2020. április közepén befejeződött, és
szeptemberben a Csillag utcai kivitelezés is megvalósult. A kivitelezéseket
követően az eszközbeszerzések vannak folyamatban.

A projekt 3. helyszínén a Tokaji úton is elindu lt a kivitelezés, amely 2020
év végére valósulhat meg.
A projektben 3 elszámolás került eddig benyújtásra, előkészítési és
kivitelezési

költségek

elszámolása

tekintetében,

elszámolás jóváhagyásra került.
Megvalósítást
hátráltató problémák,

nem releváns

nehézségek:
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A

melyből

minden

28. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

„Korányi

Frigyes utca felújítása,

a Korányi

Frigyes utca -

Csaló köz

csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása"

TOP-6 .1 .5-16-NYl-2017-00003

Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt

támogatás

összege:
Önerő összege :

Támogatási

intenzitás

tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatási

1121 OOO OOO Ft

0 Ft

(%) :
Projekt

1121 OOO OOO Ft

Szerződés

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

osztály) :

100 %
2018. március 1. - 2020. december 31.

2018. április 6.

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki,

Nyíregyháza jelen

szakmai) tartalma :

tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan

pályázat révén

a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni

területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,

a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányá ba megjelenő jelentős
gépjárműforgalom

számára

biztonságosabb

közlekedési

feltételek

és

körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést . Cél továbbá,
hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi
funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
számára.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
1.

Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a
Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;

2.

Szarvas utca felújítása Vécsey köz - Móricz Zsigmond utca között .

A fejlesztések során közleke désbiztonságot növelő felújítás és csomóponti
átépítések tervezettek.
A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése,

YIREGYHAlA

autóbusz

megállóhelyek

szükség

szerinti

áthelyezése,

autóbuszperonok

akadálymentesítése, öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése
egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés

megfelelősségének ellenőrzése,

szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi
és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási
intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.
A

Szarvas

utca

beavatkozással

akadálymentesítés,

kerékpárút

érintett

szakaszán

szakadási

burkolat

pont

felújítás,

megszüntetése,

autóbuszmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése
megfelelőségének

egyaránt
ellenőrzése,

tervezett,
szükség

a
szerinti

csapadékvíz
egyéb

elvezetés

beavatkozások

megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon
keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és
egyéb intézmények irányába.
A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden
közlekedő

számára

biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére

törekszünk.
Projekt jelenlegi állása

A Szarvas utca kivitelezése 2019.11.15-én befejeződött. A jogerős használatba

(készültségi

fok,

vételi engedélyt ezen utca vonatkozásában 2020 júniusában kapta meg az

beszámolási

időszakok,

Önkormányzat.

kifizetési kérelmek):
A Korányi F. utca beruházás kivitelezésének 1. és 2. szakaszában burkolat
felújítási, útszegélysor építési, hiányzó járda szakasz építési, autóbuszöböl
szabványosítási, valamint csapadékvíz rendszer korszerűsítési munkálatok 2019ben megtörténtek. A Korányi - Kosbor utcai körforgalomtól a Korányi u. 52
számig, mintegy 600m-es szakaszon, valamint a Korányi Frigyes - Sóstóhegyi úti
elágazástól a Korányi u. 77 sz.-ig további 1900m-en.
A beruházás

következő

kivitelezési szakasza, a Csaló

közi

körforgalom

megépítése is a végéhez ért. A kivitelező 2020.09.23 -ai dátummal a körforgalmat
készre jelentette, mely azt is jelenti egyben, hogy e dátummal indul a műszaki
áta dá s-átvéte 1.
Az elmúlt időszakban két kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő
Szervezethez, melyek közül az egyik elfogadásra került 186,9 millió Ft összeggel,
míg a másik elbírálása jelenleg van folyamatban, mintegy 339,7 millió Ft
támogatási összeggel.
A projektben keletkezett maradvány terhére új projektelem kerül bevonásra, az
előkészítési tevékenység megkezdődött a Széchenyi utca egy szakaszának

felújítása kapcsán .
Megvalósítást hátráltató

A projekt megvalósítása kapcsán az alábbi problémával kellett szembe néznünk:

problémák, nehézségek:

\)J
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A Korányi Frigyes utca problémák okozták.

Csalóközi körforgalom megépítését „ tulajdoni "

A kérdéses ( ~ 2000m 2 ) te rület rész, a 2335/ 3 hrsz-ú

(társasházak) és a 2371/4 hrsz-ú (Korányi F. utca) ingatlanok hatá rvonalán, a
Csalóközi

kereszteződ é snél

található

területrész.

(az élelmiszerbolt Sóstói út i átellene s oldalán)

A kivitelezés

megkezdéseko r

hatályos

földh ivatali

nyilvántartás szerint ezen ingatlanrész a Korányi Frigyes utcához tartoz ik, tehát
az Önkormányzat tulaj doná ban l évő terület, mely részben a körforgalom, egy
járdaszakasz és egy buszöböl megvalós ítás i helye is egyben . Nevezett
létesítmény megépítésére Ön kormányzatunk JOGERŐS ép ítés i engedé llyel
rendelkezik.
A

kivitelező

kivonulása és a ki vágásra

társasházi lakosok bej elentését

kerülő

követően

cserj ék kijelö lése után - az ott

l évő

- szembesültü nk azon t énnyel, mely

szerint a fejlesztéssel érintett ingatlan lehet, hogy mégsem az önkormányzat
tulajdonában van. Az ott

élő

lakók egy 2003-2005-ös t ulaj don i lapot és

térképvázlatot felmutatva és az Ügyészségnek beje lentéssel élve akadályozzák a
körforgalom és környékének megépülését.
Önkormányzatunk a probléma ki derítése kapcsán geodézi ai szakértőt fogadott
fel, aki megállapította, hogy a fentebb nevezett ingatl anok határvonala az
újfelmérés során megváltozott, amely felmérés i és tér képezés i hibá ra utal._Ezt
támasztja alá a "teljes" tulajdon i lapi információ is, amely alapján 2005 .10.28-ig
(ekkor adták forgalomba az új/e/mérési térképet, a j elenlegi DA T-ot) a
nyíregyháza 2335/3 hrsz-ú ingatlan területe 21453 m2 nagyságú volt, míg
jelenleg 19564 m2 nagyságú. A területcsökkenés mérté ke: -1889 m2, amely nem
haladja meg az újfelmérés sorá n ún .

"kötelezően

kivizsgálásra

kerülő"

10%-os

mértéket (ezért nem került sor egyik fé l értesítésére sem ), azonban a térkép i
határvonalak geometriája, valamint az
adatai

egyértelműen

épü l etektő l mérhető

távo lság

(előkert)

mutatj ák a jelenlegi határvona l "téves he lyzetét ". Ezen

tényt támasztja alá a Járási Hivat al 2020 .01.-én, ügyben hozott határozata is,
melyet követően Önkorm ányzatunk kisajátítás i eljá rást indított a terület
megszerzése és a kivitelezés befejezése érdekében .
Mindeközben Önkormányzat unk többszöri egyeztetést folytatott a lakossággal,
valamint lakossági fó rumot is t artott. Mindezek eredm ényeként döntés született
arról, hogy a tervezett körforga lom Korányi úti északi ágán korábban tervezett
autóbusz öböl és megálló hely elmarad, illetve a te rvezett járdaburkolat az
útpályával párhuzamos vonalvezetésse l épül meg, így folytatva a Magdaléneum
Intézmény

előtt

jelenleg véget

érő

járdaszakaszt, ezze l is megszüntetve a

szakadási pontot.
A kisajátítási eljárás eredményeként a Járási Hivata l meghozta döntését,
melynek értelmében 2020.jú nius 19-én a vitatott ingatlan új ra az Önkormányzat
tulajdonába került, me lyet

követően

2020. j ún ius 22-én a munkaterület

visszaadásra került a ki vi tel ez ő részére, az építési munka folytatódhatott.
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29. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza hat pontján"

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

támogatás

összege :
Önerő összege:

Támogatási

(%):
tervezett

kezdete és befejezése:
Szerződés

Támogatási

999 500 OOO Ft
0 Ft

intenzitás

Projekt

999 500 OOO Ft

megkötésének dátuma :
Kapcsolattartó

(név,

100 %
2018 . január 1. - 2021. december 31.
2018. február 12.
Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

osztály):

Zákány Zoltán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség

és

elérhetőség

fontos alapfeltétele a gazdasági

fejlődésnek,

a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe .
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős
gépjárműforgalom

számára

biztonságosabb

közlekedési

feltételek

és

körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá,
hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi
funkcióját

erősítsük,

valamint

elősegítsük,

hogy ezen településrészek jobban, és

könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavál lalók és a vállalkozások
számára .
A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
•

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

•

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

•

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

•

\
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Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenye i térig;
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•

Blaha Lujza sétány felújítása;

•

Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca
kereszteződéséig.

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő
és

ösztönző

beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok

kiépítése egyaránt megvalósult.
A

különböző

helyszíneken burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben

szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség
szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölpárok között
szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése történt meg, a
csapadékvíz elvezetés

megfelelősségének ellenőrzése,

szükség szerinti egyéb

beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon
keresztül biztonságos megközelítési

lehetőséget

nyújtanak kereskedelmi és

egyéb intézmények irányába.
Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken,
minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltétel megteremtésére
törekszünk.
Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. decem ber

(készültségi

fok,

5-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017.

időszakok,

december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a

beszámolási

kifizetési kérelmek):

megítélt támogatás összege 999 500 OOO Ft.
A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. február 12-én
lépett hatályba.
A projektmenedzsment szervezet 2019 . március 1. napjával megalakult, a
projekt megvalósítására kiválasztásra került a közbeszerző, tervező, közúti
biztonsági auditor, műszaki ellenőr, valamint a tájékoztatási és nyilvánosság
biztosítási feladatok ellátását biztosító vállalkozó .
A

kivitelezésre

kiírt

közbeszerzés

során

az

ajánlatok

értékelésének

eredményeként az alábbi 5 részben a kivitelezési szerződések 2019 . június 14.
napján megkötésre kerültek:

1. rész Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs.
u.) között;
2. rész Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és
Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca
kereszteződéséig;

3. rész Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Sta dion ui körforgalomig;
4. rész Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei
térig;
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-

S. rész Blaha Lujza sétány felújítása .

A munkaterületek átadását követően a kivitelezési munkák 2019 .06.17-én
megkezdődtek és 2019. októberrel

befejezőleg minden szakasz esetében

lezárultak. A műszaki átadás-átvételi eljárások időpontja az alábbiak szerint
alakult:
Blaha Lujza sétány: 2019.08.29,
Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i
körforgalomig; 2019.10.07,
Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és Rákóczi utca
felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig;
2019.10.14,
-

Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei
térig;2019.10.14,

-

Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút között; 2019 .10.14.

A végrehajtott fejlesztések összesen közel 3 km útpálya, 700 m járdaszakasz és
több mint 500 m kerékpárút megújulását eredményezték, melyek hozzájárulnak
a nyíregyházi közlekedési infrastruktúra hálózatos fejlesztéséhez.
A projektbe új műszaki tartalom, illetve új megvalósítási helyszínek bevonását
tervezzük, hogy a költségvetésben fennmaradó 440 639 218 Ft összeget fel
tudjuk használni. A beruházás célja olyan infrastruktúra kiépítése, amely
valamennyi közlekedő számára biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. Az
érinett útszakaszok mentén az egybefüggő járdaszakaszok hiányzó részeinek a
kiépítése és akadálymentesítése is megvalósul. A gyalogosok részére kijelölt
gyalogos-átkelőhelyek,

míg a kerékpárosok részére biztonságos kerékpáros

átvezetések létesülnek azokon a helyeken, ahol ezen elemek korábban még nem
kerültek kialakításra.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok az alábbiak:
- a Szarvas utca burkolat felújítása az Arany János utcai körforgalom és az
Országzászló tér között;
- a Szent István utca burkolat felújítása a Nagykörút és András utca között .
A beruházás során többek között megvalósul az útburkolatfelújítás, a
gyalogátkelőhelyek

biztonságosabbá tétele, csomópontátépítés, autóbuszöblök

szükség szerinti átépítése, gyalogossziget, járda, parkolóhely

és zöldfelület

rekonstrukció.
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során kiválasztásra került a
tervező,

aki az engedélyes terveket benyújtotta hatósági engedélyezésre . Az

engedélyes tervek ITM

tervzsűri

audit készítése történik jelenleg.
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.

_..
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általi jóváhagyása, illetve a közúti biztonsági

30 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

„óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.

REGISZTRÁCIÓS

ütem"

SZÁMA:

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási
tervezett

kezdete

995 426 058 Ft

100 %

intenzitás (%) :
Projekt

995 426 058 Ft

és

befejezése :

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés 2020. 12.29 .

Támogatási

2017 . október 30.

Szerződés

1.sz. módosítás: 2018 . december 5.

megkötésének

2.sz. módosítás: 2019 .május 15.

dátuma:

3.sz. módosítás : 2020 . július 22 .

Ka pcso 1atta rtó

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :

Horváth István Vagyongazdálkodási Osztály

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma :

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
vezetőivel

szorosan együttműkö dve felmértük azokat a feladat-ellátási

helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem
műszakilag,

sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.

Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra,
melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
•

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

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely {4400 Nyíregyháza,
Kassa u. 27 . sz.)

•

Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Benczúr

téri

Tagintézmény

{4400

Gyermekkert

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
•

Búzaszem

Nyíregyháza,
•

Óvoda

Nyugati
Tőke

u. 3. sz.)

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 NyíregyházaOros, Deák F. u. 2. sz.)

•

Tündérkert

Keleti

Óvoda

Margaréta

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)
•

Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas
utca 1-3 sz.)

•

Eszterlánc

Északi

Óvoda

Gyermekmosoly Tagintézmény

{4400

Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
•

Eszterlánc

Északi

óvoda

Gyöngyszem

Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27 . sz .

--
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Tagintézmény

(4400

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára
(beleértve

a sajátos

nevelési

beilleszkedésüket) sokkal

igényű

élvezhetőbbé

gyermekeket is,

ezzel fokozva

bölcsődébe

és az óvodába

válik a

járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre.
Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a
leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési
körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul
az intézmények leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek
szülők

a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján . A

helyzete is

könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra :
•

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül :
o

felújítás

(beleértve

az

épületgépészetet,

a

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)

o

udvar, játszóudvar felújítása

o

szocializációt,

mozgásfejlesztést,

segítő

fejlesztést

helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító
terek fejlesztése, kialakítása
o
•

Projekt

jelenlegi

tornaszoba fejlesztés

Eszközbeszerzés, ezen belül:
o

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

o

informatikai eszközök, berendezések

•

akadálymentesítés

•

szórt azbeszt mentesítés

•

energiahatékonysági intézkedések

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

állása

(készültségi

támogatási

fok,

beszámolási

Szervezet. A támogató döntés 2017 . október 6-án érkezett meg, a Támogatási

időszakok,

kifizetési
kérelmek):

szerződés

2017 . október 30-án lett hatályos.

A kivitelezők kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 8 intézmény
esetében eredményesen zárult 2019-ben. A kivitelezők a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § rendelkezései alapján, nemzeti
közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra . Az erre vonatkozó
közbeszerzési

dokumentumok

előzetes

kerültek 2018.09 .25-én a Közbeszerzési

minőségbiztosításra

Felügyeleti

feltöltésre

Főosztály

részére,

2018.10.16-án kaptuk meg a minőségellenőrzési jelentést.
A dokumentumok jóváhagyását követően 2018 .11.14-én az ajánlati felhívás

közzé lett téve, az ajánlatok bontására pedig 2018.12 .21-én került sor. Az
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ajánlattételi felhívásban előírt határidőig összesen 33 darab árajánlat érkezett
a közbeszerzési eljárás 8 részére. A Szabályossági Tanúsítvány 2019. február
15-én került kiadásra.
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2019 . február 28. és
március 4. között írtuk alá . A beruházások minden intézmény tekintetében
határidőben megvalósultak. 2019. szeptember 2-től mind a 8 intézmény

fogadta az óvodásokat és a bölcsődéseket. A munkálatok 5 intézményben
2019. augusztus 31-ig fejeződtek be, 3 helyszínen (a Gyermekek Háza Déli
Óvoda Kassa

úti Telephelyén, a Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta

Tagintézményében, valamint a Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri
Tagintézményében)

pedig

szeptember

közepéig

zajlottak

még

külső

munkálatok, az óvodai nevelés zavartalan biztosítása és a gyermekek
biztonságának maximális védelme mellett.
2019. október 25-én az Önkormányzat többlettámogatás iránti kérelmet
adott be a Közreműködő Szervezet részére a megvalósítás során felmerült
plusz költségek finanszírozására, amelyet a Kormány a 1243/2020. (V. 18.)
Korm. határozatával jóváhagyott.
A közbeszerzési eljárás 5. része

(Tündérkert Keleti

óvoda

Nefelejcs

Tagintézmény -Nyíregyháza, Deák F. u. 2.) 2019-ben eredménytelennek lett
nyilvánítva, mivel az ajánlattételi határidőben csak egy ajánlat került
benyújtásra . A projekt ezen megvalósítási helyszíne esetében a beruházás
megvalósítása átütemezésre került 2020-ra, kiindulva a közbeszerzési eljárás
újbóli lefolytatásához szükséges időből, valamint azt a tényt figyelembevéve,
hogy nevelési intézmény felújításáról van szó, amelynek a működését a
nevelési év során folyamatosan biztosítani szükséges.
Ezen megvalósítási helyszín esetében a közbeszerzési dokumentumok
ismételten feltöltésre kerültek a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére
2019. december 19-én, a minőségellenőrzési jelentést 2020. február 3-án
kaptuk meg. Az ajánlattételi felhívás 2020. március 3-án került közzétételre,
az ajánlatok bontására pedig 2020. március 31-én került sor. Az ajánlattételi
felhívásban

előírt

határidőig

összesen 5 darab árajánlat érkezett. A

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálytól 2020 . május 19-én érkezett meg a
Végleges Szabályossági Döntés.

A Tündérkert Keleti óvoda Nefelejcs Tagintézmény kivitelezési szerződését
2020. május 25-én írtuk alá. A belső munkálatok 2020. augusztusának végére
befejeződtek

az

intézményben,

így

az

óvodai

nevelés

zavartalanul

elkezdődhetett 2020. szeptember 1-én. A külső munkálatok várhatóan 2020.

októberében fejeződnek be az óvodai nevelés zavartalan biztosítása mellett.
Jelenleg zajlik az intézmények eszközbeszerzése, amelynek része a bútorokra
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.

~ )')

NYIRt.CYHAlA

A bútorok beszerzési eljárásának lezárásaként 2020. szeptember 4-én
kiküldésre került az Összegezés, melynek eredményeké nt a napokban
aláírásra kerül az intézmények által igényelt bútorok adás-vételi
A

Támogatási

Szerződés

három

alkalommal

került

szerződése .

módosításra .

2018.december 5-én a második mérföldkő elérési dátuma változott a
közbeszerzési

eljárás

elhúzódása

miatt.

2019 . május

15-én

a 2-6 .

mérföldkövek elérési dátuma módosult tekintettel arra, hogy a Tündérkert
Keleti óvoda Nefelejcs Tagintézmény esetében a beruházá s megvalósítása
2020-ra tolódott. A megítélt 93 570 741 Ft többlettámogatás 2020 . július 22én

került

átvezetésre

szerződésmódosítás

a

Támogatás i

Szerződésbe

a

harmadik

során .

Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

31. számú adatlap
PROJEKT

„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

szolgáltatásfejlesztése"

SZÁMA:

GI NOP-7 .1.9-17-2018-00005

Projekt

tervezett

integrált termék-

és

992 329 869 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás

992 329 869 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt

tervezett

kezdete

és

Kezdet: 2018. október
Tervezett befejezése : 2021. szeptem ber

befejezése :
Támogatási
Szerződés

2018.12.19.

megkötésének
dátuma :
Kapcsolattartó

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a

rövid
szakmai)

Gazdaságfejlesztési

tartalma:

és

Innovációs

Operatív

Program

GINOP-7.1.9-17

kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás
fejlesztése című pályázati konstrukci óra . A kiírás célja a turisztikailag
frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló
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térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a
párhuzamos fejlesztési elképzelések.
előkészítése

A projekt

kezdődött

2016-ban

el. A pályázat sikeressége

érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek
érdekében

elkészült

a

pályázati

felhívás

által

előírt

formában

a

Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire
vonatkozóan .
A projekt keretében megvalósítani tervezett beru házás:
Szökőkútpark

>

kialakítása az AQUARIUS élményfürdő előtti

parkban
Kerékpárkölcsönző

>
>

és szerviz pont kiépítése

Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az
Állatpark és AQUARIUS Élményfürdő előtti szakaszokon opciós tétel

> Nyilvános WC pontok telepítése
> Zöldfelület rekonstrukció, öntözőhálózat kialakításával
> Játszótér rekonstrukció - Trambulinpark kialakítás
> A Tófürdő és a Székelykapu előtti szökőkutak összekötése
> Mobil árusító pavilonok és zenepavilon beszerzése
> Új parkolók kialakítása a Hunguest Hotel előtti szakaszon
A

projekt

a

Magyar

Turisztikai

Ügynökséggel

konzorciumban

kerül

megvalósításra .
jelenlegi

A pályázat 2018 . január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január

állása

(készültségi

23-án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018.

fok,

beszámolási

február 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a

Projekt

időszakok,

felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási

kifizetési

kérelmet döntésre terjesztették fel. A pozitív támogató döntés 2018. július 24-

kérelmek):

én érkezett, a Támogatási Szerződés 2018. december 19-én lépett hatályba.
2018.

októberben

szerződést

kötöttünk

a

projekthez

kapcsolódó

közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozóan, majd decemberben
megalakult a projektmenedzsment team is, és megkezdődött az eljárások
előkészítése.

A beruházáshoz kapcsolódóan a tervező kiválasztására irányuló

közbeszerzési eljárás 2019 . január végén elindult, melynek eredményeként a
tervezési

szerződés

márciusban aláírásra került.

A tervezés során a tervezési program módosítására került sor, ugyanis az
előzetes

költségbecslés szerint a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló

fedezet nem elegendő a teljes beruházás megvalósítására. Az eredeti
tervezési program teljes egészében megtervezésre került, viszont az eredeti
tervezési program egy része is opciós tételként kerül majd kiírásra
közbeszerzésre, illetve új

műszaki

mindezek miatt a tervezési

szerződés

tartalom meghatározására is sor került,
teljesítési határideje módosításra került

2020 . januárra. A tervezés határidejének újabb módosítására került sor a
tervtanácsi vélemény kiadását követően, aminek eredményeként 2020.
júliusban került szállításra a végleges kiviteli terv és az engedélyek.
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2020. augusztus 28-án elin dítottuk a kivitelezésre irányuló közbeszerzési
eljárás előzetes ellenőrzését, amely kapcsán az érkezett hiánypótlási felh ívás
teljesítésre

került.

A

konzorciumi

partner

kérésére

a

kivitelezésre

vonatkozóan indikatív árajánlatkérésre került sor.
2020 . július 30-án lakossági fórumot tartottunk a projekt kapcsán .
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns .

problémák,
nehézségek:

32 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

„Értékünk a család, értékünk az egészség!"
CSP-CSBM-19-0070

SZÁMA:

Projekt

1 OOO OOO Ft

összköltsége :
Támogatás

1 OOO OOO Ft

összege :
Támogatási

100 %

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2019 .08.01
Befejezés : 2020.09 .30

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Támogatói Okirat készült 2019.10 .01. dátummal

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

tartalma :

rövid
szakmai)

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Az

eredetileg

megvalósítása

tavaszi,
a

kora

lakosság

nyári

időszakra

egészségmegovasa

tetvezett
érdekében

programjaink
bevezetett

járványügyi intézkedések betartása érdekében veszélybe kerültek. A kialakult
helyzetben megváltoztak a szükségletek, a

szülők

leterheltebbé váltak a

gyermeknevelési- és a tanulásse gítő teendők megnövekedésével. Bevezetésre
került a munkahelyi gyermekfelügyelet, amelyet egész nyáron működtetni
kívánunk,

valamint

igény jelentkezett a szün idei családbarát táborok

megrendezésére. Ezekkel az intézkedésekkel a teljes nyári

i dőszakot

lefedjük.

A gyermekfelügyelet szolgáltatásban eszköz- ill. alapanyag szükséglet van, a
táborokban pedig étkezés biztosítása és programok szervezése szerepel a
céljaink között. A módosított programok illeszkednek az eredeti célokhoz .
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Kezdeményeztük a projektterv módosítását, amelyet a Támogatáskezelő
2020.06.02-án jóváhagyott.
Módosított programok:

A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomag
valósult meg:

1.

1.

Gyermekfelügyelet biztosításá nak fejlesztése

2.

Családbarát táborok szervezése

3.

„Ne csak a mának élj" - fenntarthatósági akció

Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése

A gyermekfelügyelet során, a jogszabályi előírásoknak megfelelően naponta
egy helyiségben maximum 5 gyereket fogadtunk. A munkanapokon biztosított
szolgáltatás alatt a gyermekek az aktuális tanulási feladataik mellett kézműves
foglalkozásokkal, készségfejlesztő és x-box játékokkal töltötték.
A program
2.

időtartama :

2020.06.02-2020.08.31.

Családbarát táborok szervezése

A hivatalunk munkavállalóira vonatkozó statisztikai adatok alapján indokolt,
hogy a 14 év alatti gyermekeket nevelő családok számára az iskolai szünidőben
napközis

szabadidős

programsorozattal
tehermentesítését,

programokat
elősegítsük

az

szervezzünk.

Célunk,

önkormányzati

és csökkentsük a szülői

hogy

a

munkavállalók

frusztrációt a gyermekek

elhelyezésével kapcsolatban.
A nagyszámú érdeklődés miatt, illetve a járványügyi megelőző szabályoknak
megfelelően két csoportra bontottuk a gyermekeket, ügyelve arra, hogy

minden programelemet mindenki igénybe tudjon venni.
A teljesség igénye nélkül, a gyermekek részt vettek „ Minecraft táborban",
élménylövészeten,

lovas

programon,

kulturális-

és

egészségfejlesztési

programokon.
A programok megvalósulásának ideje:
2020.06.16-2020.06.26. (9 munkanap)
2020.08.17-2020.08.28. (8 munkanap)
3.

„Ne csak a mának élj" - fenntarthatósági akció

Önkormányzatunk családi cserjeütetési akcióra invitálta a munkavállalóit,
amellyel hozzájárul városunk levegőjének tisztításához. A jövő generáció
számára példamutatással tartozunk, ezért a zöld területek kialakításában
kívánjuk a hasznosság és a közösségfejlődés érzését erősíteni kollégáinkban.
A program megvalósulásának ideje: 2020.08.28.

-

~))NY

REGYHAZA

Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

Az összes programelem megvalósult 2020.08.31-ig. A projekt szakmai- és pénzügyi

időszakok,

beszámolójának benyújtási határideje 2020.10.31.

kifizetés i kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

33 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

"Fenntartható turizmusfejlesztés -

REGISZTRÁCIÓS

revitalizációja által"

SZÁMA:

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00005

Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt

támogatás

összege :
Támogatási

intenzitás

(%) :
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése :
Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma :
Projektvezető

(név,

osztály) :
Projekt rövid

Otthon

nettó 755 647 560 Ft

100%
2018. március 1. - 2020. október 31.
Nem releváns.
Kósa

projektvezető

Árpád,
vezető

Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található
Helyőrségi

szakmai) tartalma :

Helyőrségi Művelődési

nettó 891 573 392 Ft

Kirják Róbert - projekt szakmai
(műszaki,

a

Művelődési

Otthon

(régi

Tiszti

Klub)

felújítására,

megújítására.

Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló
turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül
a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a
városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal közvetett

módon

-

jelentős

helyi-térségi

fogi a1koztatás-bővítési

potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is,
mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás
folyik (teljesség igénye nélkül: Állatpark fejlesztés, Benes Villa turisztikai
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hasznosítása, Szálláshely

bővítési

program - szállodák építése), melyek

multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentieken
túlmenően

a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai

komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben élő lakosság
életminőségének

javítása, GDP növekedés elérése.
épülő

A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira

új vonzerő létrehozására, a Helyőrségi Művelődési Otthon épületének
komplex felújítására, az alábbiak szerint:
Színháztörténeti múzeum kialakítás a, ahol a színháztörténet egyes

korszakainak élményszerű bemutatását célozná meg az az értékteremtő
kezdeményezés, amely szerint egy
szimulációs

látogatóteret

korszerű,

hoznánk

létre.

interaktív, installációs,
A

tárlatot

installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítenék ki,
audionarrációval.

Emellett megtárgyasítanánk a

különböző
többnyelvű

különböző

korok

jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhatna ezekbe az ún.
fotófalakba, s lefényképeztethetné magát bennük. Az attrakcióban
különböző

jelen tő

élményelemeket

holoprojektor

stb),

interaktív

technikai

bemutatási

fejlesztések

formák

kialakítása

(pl.
is

megtörténik.
Fő

attrakcióhoz szorosan kapcsoló dó Pódiumszínpad kialakítása is

megtörténne,
szórakoztató

ahol

különböző

a

és tanulságos,

találkozhatnak,

ily

színháztörténeti

színházi

korok

reprezentatív,

komplex élményt adó

módon

múzeum

egészíthetnénk
virtuális

ki

anyagát,

produkcióival

az

egyetemes

valódi

turisztikai

„élményútvonal" jöhetne létre.
Kialakításra kerülne a színház szellemében egy bisztró és egy kávézó is.
Jegyárusítás

(csak

Pódiumszínpad,

és

kizárólag

Színháztörténeti

Rendezvényterem),

illetve

múzeum,

ajándéküzlet-

ajándéktárgyak árusítása.
Szakmai együttműködés megvalósítását is tervezzük (a Pályázati

Felhívás 3.4.1.1/1./1.

pontja

értelmében) más helyi attrakciókkal,

turizmusban érintett szervezetekkel, melynek keretében
lesznek például

a vendégfogadó térben,

ezen

elérhetőek

egyéb turisztikai

attrakciókkal kapcsolatos információk, képeslapok, térképek stb.
Rendezvényterem kialakítása.

A projekt részét képezné a turisztikai attrakció kialakításához szükséges
eszközbeszerzés és az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése

(szükséges

parkolószám

és

elektromos

töltőállomás

kialakítása,

zöldfelület rendezés stb) .
A

fő

funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentenék,

természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és
látogatómenedzsment

\
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szolgáltatásokkal,

élményelemeket

jelentő

technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a
mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek.

1.

Projekt jelenlegi állása

A munkaterület átadás-átvétele az

(készültségi

fok,

felújítására) vonatkozóan 2019. november 25-én, míg a II. ütem

időszakok,

(parkoló- és záportározó) munkaterület átadás-átvételére 2020. február

beszámolási

kifizetési kérelmek) :

ütemre (maga

az épület

13-án került sor. A kivitelezés 50%-os készültségnél tart. A kivitelezés
előreláthatólag

Az elmúlt

2020 év végére készül el.

időszakban

Közreműködő

egy kifizetési

kérelmet nyújtottunk be a

Szervezethez, mely elfogadásra került, s mely kapcsán

mintegy 1.128.600,-Ft támogatási összeggel számoltunk el. 2019.12.13án, 2020.07.14-én, illetve 2020.09.14-én

mérföldkőhöz

tartozó szakmai

beszámolót is benyújtottunk, melyek elbírálása jelenleg is folyamatban
van .
A

projekt

kapcsán

plusz

forrásigény

került

benyújtásra

a

Pénzügyminisztérium részére, melynek elbírálása folyamatban van .
Helyőrségi Művelődési

Megvalósítást

A

hátráltató

Hungária

problémák,

nehézségek:

Gőzfürdő,

Otthonban 1912 és 1919 között

kivitelezők

elbontásakor.

Ezek

a

a kivitelezés ideje alatt, a padló födém
medencék

a

szerepel(het)tek, mivel a tervezőnek ezek
ide

a

melynek egy nagyobb és több kisebb medencéjét

találták meg a

Az

működött

tervezett

új

bisztró

szennyvízelvezetésének, ezek a
medencék kiemelése kézi
belmagasság miatt gépi

erővel

erőt

bontási
helyéről

helyiségek és
műtárgyak

terveken

nem

tudomása nem volt.
vizesblokkok

víz-és

útban vannak. Sajnos a

nem volt megoldható és az alacsony

sem tudott a kivitelező igénybe venni. Fenti

indokok miatt a földszinti részek áttervezése vált szükségessé, melyek
időigényessége

miatt módosításra került a projekt befejezési határideje.

34. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastruktu rális

REGISZTRÁCIÓS

fejlesztése

SZÁMA:

TOP-7 .1.1-16-H-ERFA-2018-00026

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

támogatás

összege :
Támogatási

intenzitás

(%):
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatói

Okirat

dátuma:

\

_)

bruttó 377.352.121 Ft
bruttó 268.100.000 Ft
100%
2019.január 1. - 2020. február 29.
2019 .február 27

NYIRt.GYHAlA

Ka pcso latta rtó

(név,

osztály):

Vajda Mariann -Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki,

Jelen projekt keretén belül az alábbi épületek és játszótér felújítása

szakmai) tartalma:

valósul meg:
• Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.) : Épület

Welújítása.
•Alvégesi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz:

14617): Épület felújítása.
•Robinson domb (4400 Nyíregyháza -

Jósaváros; Hrsz:2263/169) :

rröbbfunkciós közösségi, rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása.
IAz említett ingatlanokon az alábbi felújítás, fejlesztés valósult meg:
Kölvökvár
Pincefalak: talajnedvesség elleni védekezésképpen a teljes határoló

alszerkezet

injektált

tömbszigetelést

kap,

falszárító

vakolattal

kiegészítve.
Födémszerkezetek: A nagyterem alatti födémszerkezet és az oldalsó

karzat tervezett statikus és dinamikus funkcióra szintén nem felel meg
~zért

annak tartószerkezeti

megerősítése

szükséges

és tervezett

(acélszerkezetekkel).
Tetőszerkezet és tetőfedés: Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt

artalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére
'3tszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc
~latt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett

alátétfedéssel.
A földszinten

Padlóburkolatok:

a táncteremben

és

az

emeleti

nagyteremben fa sportpadló burkolat kerül elhelyezésre .
A vizes helyiségek újraburkolása.
Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a

málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen való új
mészfestése.
Homlokzatburkolatok: Az épület cementrabic lábazatának kijavítása, a

lefagyott

párkányok

visszarögzítése

után

újrahúzásra

kerülnek

a

homlokzat egyéb vakolt részei, végleges rétegént szilikát homlokzatfessel
'3tfestve.
Nyílászárók: A hagyományos fa szerkezetű egyrétegű üvegezéssel

kialakított nyílászárók helyére új 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott
~yári felületkezelésű fa nyílászárók kerülnek beépítésre .

Fűtési rendszer: A hőközpontban új fűtési szivattyú kerül elhelyezésre az

!Öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek
~ermosztatikus szelepekkel vezérelve.
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A

részleges akadálymentesítés (a földszinti vizesblokk akadálymentes

kialakítása)
világítótestek korszerűsítése

l\lvégesi

Művelődési

Tetőszerkezet

tartalmú pala

és tetőfedés: Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt

tetőfedés

átszellőztetett
~latt

Ház
elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére

kialakítású

vezetett légzáró,

kettős

állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc

páraáteresztő

fóliával, teljes deszkázatra fektetett

~látétfedéssel.

Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a

málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új
mészfestést kapnak.
A teljes

Homlokzatburkolatok:

homlokzati

hőszigetelőrendszerrel

épület

homlokzati

hőszigetelése,

kialakított nemesvakolattal.

Nyílászárók: a nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű
hőszigetelő

ellátott

műanyag

nyílászárók

kerülnek

tetőfödémébe

elhelyezett

tetőablakok

kibontásra

üvegezéssel

beépítésre . Az aula

kerülnek, helyükre új
beépítésre,
érintett

melyből kettő

szakaszon

~!helyezésre,
Fűtési

hőszigetelt

a

kivitelű

tetőtéri

ablakok kerülnek

elektromotoros mozgatással kialakított. Az

tetőfödémre

új

gipszkarton

burkolat

kerül

glettelés után a felület új mészfestést kap.

rendszer: Az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez

lapradiátorok kerülnek termosztatikus szelepekkel vezérelve.
részleges akadálymentesítés
~

Robinson domb játékai elavultak, balesetveszélyesek, így azok cseréje,

bővítése

indokolt. A fejlesztés során egy 7,5 m

szintkülönbségű,

17 m

hosszú, 1,4 m széles iker terepcsúszda építése mellette futó, korláttal
ellátva, és 1 m széles

lépcső

kialakítása, új mászóvár építése, valamint a

Játszótér területen eséscsillapító gumilap burkolat fektetése történet
meg.
Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2018. december 20-án pozitív támogatói döntésben részesült,

(készültségi

melynek során bruttó 268.100.000 Ft támogatást ítéltek meg. A

beszámolási

fok,
időszakok,

kifizetési kérelmek):

Támogatói Okiratot 2019. február 27-én bocsátották ki.
2019. január 01.-én megalakult a projektteam 4

fővel

és megkötésre

került a szerződés a tervezővel.
Minden megvalósítási helyszín tekintetében rendelkezésre álltak a
kivitelezési tervek, így a

kivitelező

kiválasztására irányuló közbeszerzési

eljárás megindult, melynek eredményeként 2019.07.09-én vállalkozási
szerződéseket

befejeződött

megkötöttük. Jelen

időszakra

már minden helyszínen

a kivitelezés, megvalósult az eszközbeszerzés.

A projektben rendelkezésre álló fedezeten felül a beruházás

önerőből

való kiegészítésére volt szükség. Ennek az önerőnek pályázatból való

e- )

NY
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finanszírozása végett plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be a támogató
szervezethez 109.252.121 Ft összegben, melynek elbírálása folyamatban
van.
Megvalós ítást
hátráltató

problémák,

-

nehézségek:

35 . számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

URBACT 111 - TechRevolution

SZÁMA:
Projekt

tervezett

(Nyíregyháza MJV költségvetése: 48 282 EUR)

összköltsége:
Igényelt

599 933,5 EUR

támogatás

összege:

ERFA Összesen: 478 569,78 EUR)
ERFA Nyíregyháza MJV: 41 039 EUR
Önerő Nyíregyháza MJV: 7 266 EUR

Támogatási

intenzitás

(%):
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

osztály) :
Projekt rövid

(műszaki,

szakmai) tartalma:

85%
2018.12.04. - 2021.06.30.
Nem releváns
Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza

MJV Önkormányzata

a TOP-6.3 .1-15-NYl-2016-00001

számú projekt kereté ben egy Technológiai Transzferközpont kialakítását
tervezi, mely funkciój át tekintve nagyon hasonló a

Vezető

Partner jó

gyakorlataként működő DMC-hez. A projekt eredményeként egy átfogó
képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési modelljéhez,
valamint t evékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten kidolgozásra
kerülő

akcióterv átfogóan be fogja mutatni, hogy milyen lépésekkel

alakítható ki egy helyi szi nten jól működő, a digitális gazdaság és
közösség fejlesztésével foglalkozó központ.
Várt eredmény továbbá, a projektben résztvevő vagy abba bevont helyi
szakemberek

\ ) )

kapacitásbővítése.

-

Vezető

-

Projekt partnerek:

partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság)

0

Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)

0

Pardubice Város (Csehország)

0

Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia)

N Y 1 R E (, Y H A Z A

o

Vilanova Város (Spanyolország)

o

Piraeus Város (Görögország)

o

Schiedam Város (Hollandia

Projekt jelenlegi állása

A projekt első partnertalálkozójára 2019. január 29-21. között került sor

(készültségi

fok,

Barnsley Városában, ahol a vezető partner ismertette a projekt

időszakok,

ütemezését, szakmai tevékenységét, elszámolások menetét, illetve

beszámolási

egyéb adminisztratív teendőket.

kifizetési kérelmek) :

Helyi

szinten

a szakmai tevékenységek

megkezdődtek,

melynek

keretében 2019. február 22-é n helyi támogató csoport ülésre került sor,
valamint elkészült a transzferterv.
A projekt keretében a Vezető partner, illetve a Vezető szakértő 2019 .
áprilisában Nyíregyházára látogatott.
Partnertalálkozóra került sor 2019. május 13-17 között Villanova-ban és
2020. 02.12-13. között Pireausban .
A

vezető

és projekt partnerekkel -jelen helyzetben online formában-

folyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás . Helyi szinten is
folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és
egyeztetések, online ULG meetingek. Jelenleg egy trilateriális találkozó
szervezése van folyamatban Pardubice, és Bacau részvételével.
Megvalósítást
hátráltató

problémák,

-

nehézségek:

36. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége :
Támogatás
összege :
Támogatási
intenzitás(%):

--

~ ))

Kórházi

óvoda

udvarfejlesztése

Önkormányzatánál II. ütem

72 219 683 Ft
72 219 683 Ft
100%

YIRE:.GYHAlA

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2017 .06.01.
Befejezés : 2020.12 .31 .

Támogatási
Szerződés

2017 . november 9.

megkötésének,

1.sz. módosítás 2017.december 8.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma:

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre

kerülő

új óvoda a Nagyvárad utca

- Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti un.
pavilonos kialakítási konstrukcióban.
2015 . júliusára elkészültek az engedélyes tervek, majd 2015 . szeptemberére
jogerős

építési engedéllyel is rendelkeztünk. Az építési engedély módosítására 1

alkalommal volt szükség, amely egyrészt telekalakítási eljárás miatt (3503/1 hrszről

3504/1-re) bekövetkezett helyrajzi szám változásból adódott, másrészt

költségcsökkentés miatt a terasz nem került lefedésre, és a burkolata
előtt rézsű

valamint a teraszok

kötöttünk 3

fővel

április 3-án 2017 . május 31-ei

lett,

került kialakításra. A kiviteli tervek elkészítésére

2016. november 10-én kötöttünk
szerződéseket

térkő

szerződést

az Art Vitai Kft-vel. Megbízási

a megalapozó dokumentum elkészítésére 2017.

határidővel.

A dokumentum elkészítése

határidőben

megtörtént.
Időközben

a

kivitelező

kiválasztására hirdetmény és tárgyalás nélküli feltételes

közbeszerzési eljárást indítottunk a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint. Az eljárás
lezajlott, kiválasztásra került a
szerződés

A

külső

és az

és

utóellenőrzési

belső

kivitelező,

megkötésre került a vállalkozási

jelentés is megérkezett 2017. augusztus 4-én.

eszközök beszerzése megtörtént.

Jogerős

használatbavételi

engedéllyel is rendelkezünk. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitotta kapuit.
A helyszín alapján a Tündérkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lett eggyel több.
Az

elhelyezkedésből

adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a

körzetben lakók gyermekeinek biztosít

férőhelyet.

A Tündérkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai
átlaglétszám . Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhít a megépült új óvoda.
Az új óvoda 3 db, egyenként 25

férőhelyes

csoportszobával és a szükséges egyéb

kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 212031:2007

Oktatási

intézmények

intézmények

működéséről

tervezési

előírásait

NYIREC..YHAlA

a

nevelési-oktatási

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20/2012 .(Vlll. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.

\ );

és

A tervezési program szerint
•

valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,

•

tornaszoba készült, sportszertárral

•

az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított,

•

mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat
és akadálymentes WC kialakítása volt szükséges,
a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvoda pszichológusnak is helyet

•

biztosít.
A 3 csoportszoba kialakítását az egy m 2-re eső fajlagos költségek indokolták,
valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé
teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.
jelenlegi

A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió forinttal,

állása

(készültségi

míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások

fok,

beszámolási

támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A hazai forráshoz kapcsolódó

Projekt

időszakok,

szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2018.június 26-án elfogadásra került,

kifizetési kérelmek

így

stb.)

udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem"

a

című,

hazai

forráshoz

kapcsolódó

pályázat

lezárult.

A

„Kórház

óvoda

TOP-6 .2.1-16-NYl-2017-00002 azonosító számú projektből pedig több mint

72 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város.
A TOP

projektből

2018-ban elszámolásra kerültek a pályázat építéshez kapcsolódó

arányosított költségei,
dokumentum

a projektelőkészítés

megbízási

díjai

és

járulékai,

költségei
a

közül

a megalapozó

rehabilitációs

szakmérnöki

tevékenység és a kiviteli tervek készítésének arányosított költsége, a közbeszerzési
szakértők

megbízási díjai és járulékai, a projektmenedzsment személyi

jellegű

kiadásai, valamint a műszaki ellenőri tevékenység arányosított díja. A záró
elszámolás során el kívánjuk számolni az udvarfejlesztéshez kapcsolódó külső
eszközök beszerzését, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának vállalkozói
díját, valamint a tervezői költség külső udvar fejlesztésére vonatkozó arányosított
részét is .
2020-ban a nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek is

befejeződtek,

a projekt

fizikai zárása folyamatban.
Az óvoda földterülete (ingatlan) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
folyamatban van. A térítésmentes átadás vonatkozásában az az információnk,
hogy a Kormány a 1504/2020. (VIII. 12.) Korm. határozatban jóváhagyta az
ingyenes önkormányzati tulajdonba adást. Jelenleg az
előkészítése

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

\ )J

NY

erről

szóló megállapodás

zajlik az MNV Zrt. nyíregyházi irodája közreműködésével.

REGYHAZA

37. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

tervezett

280 805,49 EUR
NYMJV összköltségvetés 32 747,10 EUR

összköltsége:
Igényelt

HÁLÓZAT" (CROSS-

BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)

SZÁMA:
Projekt

„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI

támogatás

összege:

NYMJV költségvetés megbontás
ERFA támogatás mértéke (90%): 29 472,39EUR
Nemzeti társfinanszírozás mértéke (5%): 1637,35 EUR
Önerő mértéke (5%): 1 637,36 EUR

Támogatási

intenzitás

(%):
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése :

95 %
2019. október 1. - 2020. szeptember 30. (a projekt fizikai befejezésének
határideje 2020. december 31-re módosul, amely módosítási kérelem
jóváhagyás alatt áll)

Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

2019. október 1.

(név,
Szenes Zoltán, Szociális és Köznevelési Osztály

osztály):

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki,

A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik

szakmai) tartalma :

az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek
használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása
céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az elektromos autók
töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai

célpontja közelében. A projekt megvalósításának további célja a
turisztikai vonzerő és a környezettu datosság növelése, valamint egy
fejlettebb mobilitási hálózat kialakítása. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata a „soft„ tevékenységek megvalósításában vesz részt, a
város

nem

esetében

kerül

kiépítésre

töltőállomás.

A projekt főbb tevékenységei:
-

Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a

belvárosi parkolókban.
-

Oktatási

események

szervezése

a

partnervárosokban,

iskolákban a környezettud atosság növelésére .
-

Nemzetközi

fórumok

szervezése

a

projekt

témájához

kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az
elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a
jövő

városainak megtervezéséhez.

YÍR.E:GYHÁ/A

-

Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése,
ezzel promotálva és

elősegítve

a környezettudatosságot.

Projekt jelenlegi állása
(készültségi

fok,

beszámolási időszakok,

A projekt kapcsán az online fórum ok szervezése, nyilvánosság és
kommunikációs feladatok megvalósítása, eszközbeszerzések zajlanak.

kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató

problémák,

-

nehézségek:

38. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Támogatói Okirat száma : BMÖGF/344-3/2019.

SZÁMA:
Projekt

„INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN"

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

1.000.000.000 Ft.1.000.000.000 Ft.100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
és

kezdete
befejezése :

Kezdet: 2019.02 .01.
Befejezés : 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2019 .03.07.

módosításainak
dátuma :
Kapcsolattartó

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma:

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

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető

városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

1nfrastru ktú ra-fej 1esztés i

Stratégia

fenntartható

fejlődésre

és

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A pályázat tervezett fejlesztései:
Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópontban
körforgalmú csomópont létesítése:
w'vw

)
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A Stadion utca felől jelentős balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca Kótaji út is jelentős forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész
direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett szakaszon gyalogkerékpáros létesítmények, valamint autóbuszmegállók is találhatóak, ezért
körforgalom

megvalósítása

tervezett.

Megvalósu lnak

továbbá

a

közmű

védelembehelyezések, kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési,
valamint parkolási létesítmények, átvezetések, zöldfelületet rendezés, valamint az
átalakuló csomópontok térvilágítása.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont
tekintetében az építtetői feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő

Részvénytársaságot jelölte ki 2018 . május 5. napján .

A benyújtani tervezett pályázati adatlap alapján megkötésre
szerződés

aláírását

Nyíregyháza

követően,

Megyei

együttműködési

Jogú

kerülő

támogatási

a fejlesztés megvalósításához a NIF Zrt. és
Város

Önkormányzata

között

konzorciumi

megállapodás megkötése szükséges.

A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák
és

térburkolatok

egységes

kialakítását

megvalósító

akadálymentesített

kialakítású áttervezése mellett:

A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció
valósult meg. A tervezési szakasz határa a

belső

park

felőli

útszegély, valamint az

út épületek felőli szegélysora, ill. az épületek. A park koncepciójához illeszkedő
közlekedési létesítmények átépítésére, valamint a szükség szerinti csapadékvíz
elvezetési létesítmények megvalósítására kerül sor. A gyalogos átvezetési
pontoknál kiemelt

térkő

akadálymentesített és

útburkolat, a teret határoló utaknál pedig - az

homogén

burkolatfelület

biztosítása,

közműkiváltási

igények és új pályaszerkezet építési igé nyek csökkentése érdekében - aszfalt
burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek melletti járdák jelenleg vegyes
anyaghasználatúak és állapotúak, ezért itt, valamint a park felé

vezető

járdáknál is

homogén, akadálymentes térkő járdaburkolat kialakítására kerül sor. A parkokat
határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernő u.)
történő

csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet tartottuk meg. A felújítás

eredményeként a Színház utca és Malom utcán a forgalmi irány megváltozik.
A fent nevezett, megvalósítani tervezett fejlesztések kapcsán az engedélyes szintű
műszaki

tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedélyek rendelkezésre

állnak.
A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak:
Stadion - Kótaji - Hímes - Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítása:
557.154.854 Ft
Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója:
442.845.146 Ft

YIREGYHAZA

Nevezett költségek tartalmazzák a közbeszerzési, tervezési, ingatlan vásárlási,
kivitelezési és műszaki ellenőrzési díjakat.
A projekt tervezett összköltsége:

1.000.000.000 Ft
Az

igénylendő

támogatás összege:

1.000.000.000 Ft
Saját erő:

0 Ft
Projekt

jelenlegi

A pályázati anyagot a Közgyűlés 2018. december 20.-án jóváhagyta, a Támogatási

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

kérelem aznap benyújtása megtörtént. A Támogatói Okirat 2019 .03.07. napján
támogató által aláírásra került, hatályba lépett. A program indulásakor a tervezői
feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely eredménye a közbeszerzési

kifizetési

értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége . A tervezői feladatok ellátása

kérelmek):

tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás kiküldésére
2017.11.17 . napján került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2017 .11.23. napján
megtörtént. Az eljárás keretében az Önkormányzat a Roden Kft.-vel kötött
tervezési szerződést 2017.12.13. napján. Teljesítési határidő 2018 .03 .30. A
vállalkozó

feladata

az

engedélyes

műszaki

tervdokumentáció

elkészítése,

közműtanulmány elkészítése, valamint a hatósági engedélyek és igazolások

beszerzése. A dokumentáció leszállítását követően az engedélyezési eljárás
keretében a Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca -Vasvári Pál utca csomópontban
körforgalmú csomópont létesítése tekintetében az ITM a NIF Zrt.-t jelölte ki
építtetőnek .

Az

építtetővel

megállapodás

előkészítés

közbeszerzési

eljárás

a tárgyalások

alatt

áll.

megindításához

A

megkezdődtek,

kivitelező

szükségessé

a

konzorciumi

kiválasztására
vált

a

kiviteli

irányuló
szintű

tervdokumentáció beszerzése . A beszerzéshez a Kbt. 117. §.-a szerinti nyílt
közbeszerzési

eljárás

lefolytatására került sor, amely 2019 .07 .08 . napján

megindításra került. Az eljárás eredményeképpen, 2019 .10.11. napján a BenczúrBessenyei terek tekintetében a Bartherv Bt.-vel, valamint a Stadion utca - Kótaji út
- Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópont tekintetében pedig a Mélygépterv Kft.vel került aláírásra a szerződés.
A Benczúr-Bessenyei terek körüli utak és járdák rekonstrukciójának kiviteli tervei
leszállításra kerültek, melyet követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárása 2020. március 12-én megindításra került. Az eljárás sikeren
lefolytatásra került, az eredményről szóló tájékoztató 2020. május 22 . napján
került kiküldésre. A kivitelezési szerződés aláírására 2020. június 3. napján került
sor, a kivitelezési munkálatok 2020. június közepén megkezdődtek, a szerződéses
határidő

2020. november 30.

A Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópont kiviteli
terveinek leszállítását követően átadásra kerül a NIF Zrt. részére. A konzorciumi
megállapodás előkészítés alatt van.

Y
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Megvalósítást

A Benczúr-Bessenyei terek körüli utak és járdák rekonstrukciója beruházás

hátráltató

kivitelezését megkezdését követően a beruházás egyes szakaszain több műszaki

problémák,

probléma merült fel, melyek elhárítása azonnal

nehézségek:

műszaki

megkezdődött .

A

legjelentősebb

a

probléma a Bessenyei tér nyugati oldalán tervezett csapadékcsatorna

építése során keletkezett, keresztező közművek okán. A csapadékcsatorna
nyomvonalának bemérését

követően

a helyszíni adottságok alapján új

műszaki

tartalom kidolgozása vált szükségessé. Ezen szakasz kulcsfontosságú terület a
város életében, ugyanis a Színház utca- Bessenyei tér csomópont a belváros
csapadékvízének nagy részét gyűjti össze és vezeti ki a Színház utcán keresztül az
Érpataki-főfolyásba. A műszaki tartalom kidolgozása a kivitelezés előrehaladtával

folyamatosan történik.
A Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópont kiviteli
teveinek leszállítása

késedelmesen teljesült, a végleges tervdokumentáció

átadásra kerül a NIF Zrt. részére.

39 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

MODERN VÁROSOK PROGRAM

SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt

támogatás

összege:
Támogatási

intenzitás

{%):
Projekt

(tervezett)

kezdete és befejezése:
Támogatási

A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FEJLESZTÉSÉNEK 2. ÜTEME

400.000.000 Ft.400.000.000 Ft.100%
2018.09.17. - 2020.06.30.

Szerződés

megkötésének,

2019. július 22.

módosításainak

1. sz. módosítás hatálybalépése: 2020. március 18.

dátuma :
Ka pcso latta rtó

(név,

osztály):
Projekt rövid

(műszaki,

szakma i) tartalma:

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A Kállay-kúria felújításának II. üteme az 1. ütemben felújított épülethez
nyaktaggal kapcsolódó (korábban a

Hadkiegészítő

Parancsnokság által

használt), 1959-ben épített földszint, valamint egy emeletes, lapostetős,
jelenleg üresen álló épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás,
konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására irányul.
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Projekt jelenlegi állása

A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló

(készültségi

fok,

1495/2015. (Vll .21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti

időszakok,

örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/ A/1 helyrajzi

beszámolási

kifizetési kérelmek) :

számon

nyilvántartott

részének

felújításának

támogatása

érdekében

született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint forrást biztosított. A
Kállay-kúria felújításának 1. üteme 2017-ben befejeződött. A beruházás 2.
ütemének költségigénye az MNV Zrt. előzetes becslése alapján mintegy
bruttó 399 millió forint.
Az

1209/2018.

(IV.

5.)

számú,

az

állami

vagyont

érintő

egyes

kormányhatározatok módosításáról szóló Korm . határozat szerint a Kállaykúria épü letegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza
Megye i Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a
Kormány egyetértett azzal

is, hogy a Beruházások megvalósítója az

Önkormányzat legyen .
2018 . szeptember 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött
megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat
tulajdonába került, A tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba
vételt 2018. szeptember 19-én jegyezték be.
Az 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1036/2019. (II.
13.) Korm . határozat alapján a Kormány hozzájárul a Kállay-kúria felújításához
- a korábbi 964,5 millió forint helyett - összesen 994.000.000 Ft költségvetési
forrás biztosításához, melyből a Beruházások második üteméhez szükséges,
de legfeljebb 400.000 .000 Ft többletforrást biztosít. A határozat értelmében
a Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások az Ingatlanok egy helyrajzi
szám alá történő összevonásából kialakuló ingatlanon valósuljanak meg,
mellyel lehetőség nyílik az egyéb helyiségek, raktárak lebontására és az így
felszabaduló helyen parkolók, kerékpártárolók, illetve csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítésére .
Nyíregyháza

Megyei

Miniszterelnökséggel

Jogú
és

az

Város
Emberi

Önkormányzata
Erőforrások

egyeztetve

a

Minisztériumával,

előterjesztést készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a

Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása
II. ütem" címmel. A projekt megvalósítására létrejött Támogatói Okirat 2019.
júl ius 22 . napján lépett hatályba.
A projektmenedzsment szervezet 2019. április 1. napjával kezdte meg
működését . A projekt megvalósítására kiválasztásra került közbeszerző,
tervező, műszaki ellenőr, valamint tájékoztatás és nyilvánosságot biztosító

vállalkozó .
A projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. március 6-án elindult. Az
eljárás 2019 . április 9-én visszavonásra került, tekintettel arra, hogy a
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kie g észítő

táj ékoztatá skéré sek a közbeszerzési dokumentáció módosítását

tették indokolttá.
A 2. körben 2019. április 15-én indított

kivitelező

közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés i

kivá lasztására irányuló
szerződés

i dőve l.

2019. július 12. napján ke rült sor, 200 nap kivitelezési
16. napján történt mun kat erül etátadását

követően

megkötésére
A 2019 . július

a korábban elkészült 1.

ütem terül et én a mun kavégzést az MNV Zrt . a birtokbaadás

időpontj áig

nem

biztosította . Az Önkormá nyzat és az MNV Zrt. között a birtokbaadásra 2019 .
követően

október 1. na pján került sor, amelyet

k i vitelező

a

részére a teljes

munkaterület biztosít ásá ra 2019 . október 4. napjától ke rült sor. Ezen okból
kifolyólag a

kivitelező

értelmében

p óthatárid ót űzés

önhibáján kívül 80 napos késede lembe esett, melynek
keretében a kivitelezés határideje 2020. április

9. napjáig meghosszabbít ásra került.
A

tervezett

város

„ Nyíregyháza

látványkoncepciójának

el készítésére

története

ötletpályázat

című

ke rült

ki állítás"
ki írásra .

A

látványtervek el bírálása megtörtént, a koncepció kido lgozásra került.
A Támogatói Okirat 1. sz. módosítása 2020. f eb ruá r 28. napján került
kiállításra,

melyben

a

proj ekt

határideje

2020. jú nius

30 .

napjá ig

meghossza bbításra került .
A kivitelezési munkák befej eztével a sikeres

műszak i

át adás-átvételre 2020 .

május 11. napján került sor. A j ogerős használatbavételi engedély kiáll ítására
2020 . július 4. napján került sor.
Az

egészségügyi

megszűnésével
készültségről

nélküli

veszél yhelyzettel

öss zefü ggő

átmeneti

összhangban

a

szabályokról

és

veszélyhelyzet
a

járványügyi

szóló 2020 . évi LVII I. törvény alapján Támogató Okirat módosítás

automatikus

hosszabb ítás

keretében

a projekt

befejezésének

határideje meghosszabbít ásra került 2020 . november 30 . napjáig.
A projekt megvalósítása sorá n ke letkezett maradvány felhasználására tovább i
beszerzési

igények

eszközbeszerzések

me rültek

fel.

lebonyo lítására,

A

projekt

há t ralévő

valamint

szakaszában

kommunikációs

és

nyilvánosságbiztosítási fe la datok elvégzésére kerül sor.
Megval ósít ást
hátráltató

problémák,

-

nehézségek:

40. szám ú ad atlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

))

„2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál"

YIRf:.C...YHAlA

tervezett

Projekt
összköltsége :
Igényelt

támogatás

összege :
Önerő összege :

28 280 OOO Ft
28 280 OOO Ft
A 2.

évtől kezdődően

két

gépjárműre,

költsége~

Támogatási

intenzitás

{%) :
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése :
Támogatá si

Szerződés

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

{név,

osztály) :
Projekt rövid

{műszaki,

a teljes

körű

Casco biztosítás éves költsége

valamint a teljes

290 OOO Ft a

körű gépjármű fe lel ősségb i ztos ítás

éves

150.000 Ft a két gépjárműre

100%
2019.02.01. - 2022.10.31.
2019. május 9.
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A támogatás általános célja, hogy a

közlekedésbő l

gázok emissziójának csökkentés e és az ország

szakmai) tartalma :

~

történő

A

származó üvegházhatású

környezetkímélő

gépkocsikkal

átjárhatóságának megteremtése .

környezetkímélő

először.

gépkocsik

je llemzően

városi használatban terjedjenek el

Valamint NYMJVÖ számára fontos a lakosság irá nyába

történő

szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati, hivatali dolgozók
elektromos

gépjárművel történő

közlekedése .

Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2018. december 18-án került benyújtásra . Támogatói döntés az

{készültségi

Innovációs és Technológiai Minisztérium

beszámolási

fok,
időszakok,

kifizetési kérelmek) :

részéről

2019.02 .12-én született. A

Támogatási Okirat 2019 . május 9-én került aláírásra, a 100%-os támogatási
összeget, egyösszegben 2019. május 15-én kaptuk meg. A projekt

előkészítés e

megkezdődött.

A program indulásakor a
végeztünk, amely alapján a

gépjárművek

beszerzése kapcsán piackutatást

gépjárművek műszak i

kereskedelmi követelményeket

ill etően

igazságügyi

specifikációját, illetve a
szakértő

bevonására volt

szükség.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Elektromos
gépjárművek

beszerzése 2 rész ben" tárgyban a Kbt. 117. §-ban meghatározott

módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le. A dokumentumok j óváhagyását

követően

2019.06.14-én az ajánlat i

felhívás közzétételre került, melyhez tisztázó kérdések érkeztek. A módosított
ajánlati felhívás 2019.06.25-én lett közzétéve . Ajánlattételi

határ i dőig,

2019 .

07.04. 10.00 óráig, egy ajánl at érkezett az ajánlati felhívásra. Az ajánlatok
bontására 2019 .07.04. 12.00 órakor került sor, melynek eredményeként a

YIRECYHAZA

nyertes ajánlattevővel 2019. augusztus 7-én szállítói szerződést kötött az
Önkormányzat.
A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a Duna Autó Zrt. lett. Az
elektromos gépjárművek beszerzése kapcsán a teljesítési határ i dő az 5
személyes Nissan Leaf gépjármű esetében 3 hónap, a 7 személyes Nissan eNV200 Evalia esetében pedig 8 hónap. A Duna Autó Zrt. mindkét autó beszerzése
kapcsán előteljesített, az 5 személyes gépjárművet 2019. sze ptember 17-én, a 7
személyes gépjárművet pedig 2019. október 4-én leszállította.
A támogató által előírt fenntartási időszak: az elektromos gépjárművek
forgalomba helyezésének napjától számított 3 év.
A környezeti terhelés csökkentése érdekében kiemelten fontos a lakossági
szemléletformálás, melynek jó eszköze lehet az önkormányzati, hivatali dolgozók
elektromos gépjárművel történő közlekedése.
A gépjárművek aktiválása megtörtént.
A gépjárművek használata kapcsán az Innovációs és Techn ológia i M inisztérium,
mint Támogató szervezet írásbeli hozzájárulását adta (2020.01.16.), hogy az
Önkormányzat tulajdonába került gépjárművekre (Nissan Leaf - 5 személyes;
Nissan eNV200 - 7 személyes) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
üzemeltetési szerződést kössön Nyíregyháza Megye i Jogú Város Polgármesteri
Hivatalával.
2020. 02.05-én az üzemeltetési és üzembentartó szerződések aláírásra kerültek.
A kapcsolódó egyéb feladatok (pé nzügyi és szakmai beszámoló elkészítése)
megvalósítása folyamatban van . A beszámolók elkészítésének határideje:
2020.08 .31-e volt. 2020. 08. 18-án határidő hosszabbítási kérelmet nyújtottunk
be az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. 2020.08.28-án kérelmünket
az ITM jóváhagyta, így a beszámolók elkészítésének határideje
meghosszabbodott, az új határidő: 2020.10.30.
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

41. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

WIFl4EU INGYENES WIFl-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA

SZÁMA:

Projekt

tervezett

összköltsége:

Y

Bruttó 15.000 EUR

REGYHAZA

60 nappal

Igényelt

támogatás

összege :
Támogatási

intenzitás

{%) :
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:
Szerződés

Támogatási

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

osztály) :
Projekt rövid

(műszaki,

Bruttó 15.000 EUR
100%
2019. szeptember 26. - 2021. szeptember 26.
2019. szeptember 26.
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet
legfőbb

szakmai) tartalma:

színterein,

így

például

a

parkokban,

a

köztereken,

a

középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a
múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy
internetkapcsolat

álljon

a

lakosok

és

sebességű

az

vezeték nélküli

Európába

látogatók

rendelkezésére. Ezt hivatott előmozdítani a WiFi4EU kezdeményezés.
A

projekt

főbb

A

tevékenységei:

WiFi4EU-utalvány

fedezi

a

berendezések és a hotspotok telepítésének költségeit. Az utalványban
részesülő

önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy az adott közterületen

ingyenes és jó

minőségű

wifi-kapcsolat biztosítása céljából legalább 3

évig fizetik az internet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), valamint a
berendezések

rendeltetésszerű

üzemét

biztosító

karbantartás

költségeit. A településeknek adott WiFi4EU-utalvány értéke 15 ezer euró
(kb. 4,8 millió forint).
A

kedvezményezett

az

utalvány

helyi

p1ac1

értékét

tükröző

mennyiségben telepít hozzáférési pontokat (AP) .
Projekt jelenlegi állása

A projekt Támogatási Megállapodása 2019.09.26-án ellenjegyzésre

(készültségi

fok,

került az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)

beszámolási időszakok,

által. A projekt megvalósítására 18+6 hónap áll rendelkezésre, a kialakult

kifizetési kérelmek):

pandémiás helyzetre való tekintettel.
A nyertes WiFi telepítő vállalkozás az Önkormányzati beszerzési eljárás
lefolytatását követően a Giganet Internet Szolgáltató Kft. lett. A pályázat
megvalósításához
folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató

problémák,

-

nehézségek:

\

)
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szükséges

eszközök

beszerzése

és

telepítése

42. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
MODERN VÁROSOK PROGRAM

SZÁMA:
Projekt összköltsége:

3.000 .000.000 Ft

Támogatás összege:

előkészítési

Támogatási

támogatás összege 105.516.400 Ft

100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2016. január 1.
Befejezés : 2021. december 31.

Támogatási
Szerződés

2019 . szeptember 4.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Ka pcso latta rtó

Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid
szakmai)

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidék i skanzenje turisztikai
vonzerejének

növelése

érdeké ben

olyan

fejlesztéseket

szeretnénk

megvalósítani, amelyek az intézmé ny kínálatát még inkább egyedivé teszik.
Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit
minél szélesebb körben tudja bemutatni M _az idelátogatóknak, ugyanakkor
a mai modern családi szórakoztatás ra vágyó vendégeket is új élmény érje.
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és
a mellette található szabad terül et összekapcsolásával vélünk létrehozni.
Célunk egy olyan turisták tömege it csalogató látványosság létrehozása,
aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni vágyó nyaraló számára
kedves és kedvelt célpont. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a
szórakoztatva nevelés fontos eszméje . A Mesekertbe n tervezetten a magyar
mesevilágból, de természetesen a klasszikus
kedvelt díszletek és

mesehősök

mesékből

is jól ismert, és

elevene dne k meg. Meseországban sétálva

egy-egy mese külön utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangu lata,
tervezetten megjelennek különleges játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári
kikiáltó, és olyan élményanyag kerül megvalósításra, me ly a családi
szórakoztatás minden elemét tarta lmazza .

YIRf:GYHALA

A vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület
vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a
betyárvilág elevenedik meg. Előtte tervezetten népi fajátékok, csúzlizda, és
egyéb vásári szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre.
A terület nagy részét a telepített klasszikus szórakoztató játékok a
Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató
eszközök és néhány retró játék alkotja . A projekthez parkolók, kiszolgáló
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem
tartozik még.
Projekt

jelenlegi

állása:

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város
és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, és többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek

alapján

a Sóstói

Múzeumfalu

fejlesztése

projekt

előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok

Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett
beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív
Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és
annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.)

Korm.

határozata

értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében
megvalósuló

azon

valamelyik operatív

beruházások,
programban,

amelyek

költségei

kizárólag európai

elszámolhatónak
uniós

alapokból

származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat
megjelenését

megelőzően,

az

Emberi

Erőforrások

Minisztériuma

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

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16
Társadalmi

és

környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én,
mely 2017.11.28-án támogatásban részesült.
o

a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kerül finanszírozásra.

A Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének
előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1293/2019.

~
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(V. 17.) Korm . határozata a Beruházás előkészítéséhez 105 516 400 forint
összegű költségvetési támogatást biztosított az Önkormányzat részére.

A Mesekert projekt előkészítési folyamatai kapcsán folyamatosak az
egyeztetések, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok,
költség és forrásigény, ütemezés és a felelősök kapcsán, annak érdekében,
hogy összeegyeztethető legyen a Beruházás tartalma az Emberi Erőforrások
miniszterének, a miniszterelnök

kabinetfőnökének,

a nemzeti vagyon

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterének álláspontjával.
A projekt előkészítése során tervezett tevékenységek: Megvalósíthatósági
tanulmány átdolgozása, Tervfelülvizsgálat, tervek átdolgozása, Régészeti
feltárás, Közbeszerzési eljárások lefolytatása .
Az

engedélyes

tervek

elkészültek,

a

megvalósíthatósági

tanulmány

átdolgozása folyamatban és a kiviteli terv elkészítését 2020. október végére
tervezzük, ezt követően indulhat el a feltételes közbeszerzési eljárás a
kivitelező

kiválasztására

közbeszerzési

eljárás

vonatkozóan.
lefolytatása

A tervek szerint a feltételes

idén

megtörténik,

a

kivitelezési

munkálatok a megvalósításra tervezett további forrás rendelkezésre állását
követően

még 2021 folyamán megvalósu lhatnak.

A projekt kapcsán csak az előkészítési tevékenységek finanszírozása történt

Egyéb problémák:

meg, a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség
további támogatás igénylésére .

43 . számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

AZ

EURÓPAI

HATÁRVÁROSOK
EGYÜTIMŰKÖDÉSI

REGISZTRÁCIÓS

TERÜLETI

SZÁMA:

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE

Projekt

KORLÁTOLT

FELELŐSSÉGŰ

CSOPORTOSULÁS

EURÓPAI

2020.

2.000.000 Ft

összköltsége:
Támogatás összege :
Támogatási

2.000.000 Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

Kezdet: 2020. január 1.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020. december 31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2020. március 24.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

W't.vW N'W :ac.rHAZA.H

Y

~fGYHAZA

ÉVI

Kapcsolattartó (név,

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési

osztály):

igazgató

osztályvezető,

ETI

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma:

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

•

Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás

jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési
program kidolgozása mellett

lehetővé

tegye és

előmozdítsa

a gazdasági és

társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése
a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése,
hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak
átjárhatósága mellett.
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése

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

jelenlegi

állása

(készültségi

A pályázat az Európai Határvárosok ETI

fok,

beszámolási

nyújt támogatást.

időszakok,

működési

költségeinek fedezésére

kifizetési

A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási

kérelmek stb.)

szerződés

magyar,

keretében foglalkoztatott
illetve

román

szakértők

projektmenedzser,

tiszteletdíja) . A támogatás további

lehetőséget

díját

(könyvelő,

felügyelő

bizottsági

ügyvéd,
tagok

biztosít honlap fenntartásra.

Folyamatos a kapcsolattartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ
menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI műhely
találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk
kézből történő

hozzájutásához

Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:
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44. számú adatlap
PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

A

REGIONÁLIS

INNOVÁCIÓ

ÖSZTÖNZÉSE

JOBB

E-KORMÁNYZATI

SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL
INTERREG EUROPE

tervezett

1.379.739 EUR

összköltsége :

Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége : 180.252 EUR

Igényelt támogatás

ERFA 85%: 153.214 EUR

összege :

Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR
Önerő 5%: 9.013 EUR

Támogatási

85% ERFA

intenzitás (%):

10% nemzeti társfinanszírozás
5%

önerő

Projekt (tervezett)

1. fázis

kezdete

Kezdet: 2019.07.01.

és

Befejezés: 2022.06.30.

befejezése :

Összesen: 36 hónap
II. fázis
Kezdet: 2022.07.01.
Befejezés:2023.06.30.
Összesen: 12 hónap
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

módosításainak
dátuma:
Ka pcso 1atta rtó
Balasa Roland, pályázatok és projektmenedzsment referat úra

(név, osztály) :
Projekt

rövid

A

projekt

célja

a „helyi

e-Kormány"

kezdeményezések támogatása,

(műszaki, szakmai)

cselekvések és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok

tartalma :

és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapaszta lata i alapján . A
partnerek növelni fogják a helyi döntéshozók kapacitásait,
képességeit és technikai tudásukat, továbbá az e kormányzat i
szakértők felelősek

irányítási

tisztviselők

és

a legmagasabb színvonalú helyi technológián alapuló

közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értéke léséért.

A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a
közszolgáltatások

hatékonyságának,

átláthatóságának

és

az

elszámoltathatóságának javítása érdeké ben . A jó gyakorlatok cseréje a
következő

szakpolitikai témákra összpontosít:

1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi köz igazgatások számára
(B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb .)

YIREGYHAlA

2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és
mobil

applikációkkal

(pi:

készpénzmentes

és

papírmentes

kezdeményezések, e-közbeszerzés)
3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal
(pi: e-szavazás, e-demokrácia stb.)
4.) Professzionális és jól teljesítő inté zmények (Modern HR politika és
menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)

Partnerség valósul meg az alábbi városok között:
Genova (Olaszország) - Vezető partner
Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)
Gavle Önkormányzata (Svédország)
Tartu Város Önkormányzata (Észtország)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként aláírásra
került a projektszintű támogatási szerződés.
A projekt keretében 2019. szeptember 4-6 között került sor a projekt első
partnertalálkozójára Genovában.

kifizetési
kérelmek) :

A projekt első tematikus eseményére 2019. október 29-31. között került sor
Gavle (Svédország) városában.
A projekt második tematikus eseményére 2020. január 27-29. között került
sor Tartu (Észtország) városában.
A projekt keretében megtörtént a Helyi Támogató csoport felállítása és
megkezdődött a jó gyakorlatok összegyűjtése.

2020.04.01-én megtörtént a projekt első elszámolásának benyújtása, amelyet
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020.04.
21-én elfogadott.
2020.08.14-én benyújtásra került a projekt második időközi elszámolása a
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft számára.
Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.
A vezető és projekt partnerekkel -jele n helyzetben online formábanfolyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás. Helyi szinten is
folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és
egyeztetések, online ULG meetingek.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

nem releváns

nehézségek:
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45. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Kisfaludy2030 Turisztikai

SZÁMA:

Projekt

„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

Fejlesztő

Nonprofit Zrt."

nettó 3.100.000.000 Ft.nettó 3.100.000.000 Ft.100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2019.01.01.
Befejezés: 2021.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Támogató Okirat 1. hatályba lépése: 2019.03 .20.

módosításainak
dátuma :
Dr. Podlovics Roland, vezérigazgató,

Kapcsolattartó
(név, osztály) :

Lőrincz

Zrt

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra

rövid

A fejlesztés hatására a Sóstógyógyfürdő olyan egységes turisztikai desztinációként

szakmai)

jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó

Projekt
(műszaki,

Mikléné

Sóstó-Gyógyfürdők

tartalma :

úticélként,

eltérő

célcsoportok számra is, hosszabb

időtartamra

szóló, tartalmas

utazást nyújtó helyszín lehet. A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikai
fejlesztési irányvonalakhoz, a fejlesztendő

fürdőhely

közelében található a térség

egyedi aktív- és ökoturisztikai attrakciói közé tartozó Nyíregyházi Állatpark és a
Sóstói Múzeumfalu.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg:
1.

Meglévő élményfürdő bővítése

Új súlyfürdő kialakítása gyógyászati részleghez emeleten,
földszinti szerkezetépítéssel
-

Gyermek medencetér

bővítése

kialakítása földszinten vizes

gyermek élményelemekkel
2. 50 méteres medence

bővítése

és fedése családi medencevilág építése

50 méteres medence

bővítése

és fedése családi medencevilág

építése
Fogadó épületrész kiépítés,

beléptetővel,

szociális blokkal

földszinten, emeleten magas színvonalú wellness massage
helyiséggel, az épület tetejére napelem kerül rögzítésre,
3.

Új kültéri gyermekvilág kialakítása

-

~))

,

Új gyermekmedence építése, vizes gyermek élményelemekkel

Y 1 R E G Y H A Z A

Kalózvilág, tematikus vizes sétány, gyermek csúszda világ
kialakítása
Baba-mama pihenő, pancsoló kialakítása
Szociálisblokk építése
4.

Kapcsolódó technológiai fejlesztések
Új termálkút fúrása, rendszerbe integrálása
Új hidegvizes kút fúrása, rendszerbe integrálása
Napelem park kialakítása az új 50 méteres medencevilág
fedésén

5. Sétányok

és

zöldfelületek

általános

rendezése,

új

élményelemek

(kertészet,

öntöző

megközelítésének kialakítása
-

Zöldfelület

rekonstrukció

rendszer,

térvilágítás, utcabútorok)
Térburkolás
6.

Közműfejlesztések,

7.

Eszközbeszerzés

bontások ingatlanon belül

napozóágy
poolbár étkező garnitúra
úszómesteri szék
elektromos masszázságy
elektromos jármű telephelyen belüli szállításra
defibrillátor
sávelválasztó kötél
takarítógép
medence porszívó
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

Az 1. támogató okirat 2019 . 03. 20.-án lépett hatályba, amelynek keretében
14 980 OOO Ft összegből finanszírozásra került a projekthez kapcsolódó előzetes
megvalósíthatósági tanulmány és műszaki adatszolgáltatás. Az 1. támogató

időszakok,

okiratban rögzített tevékenységek elvégzésre kerültek, záró kifizetési kérelem és

kifizetési

beszámoló benyújtásra, elfogadásra került.

kérelmek):
Következő

lépés a 2. támogató okirat előkészítése, amely során a közbeszerzési és

tervezési feladatok és a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása
valósulna meg.
A 2. támogatói okiratban rögzített feladatok teljesítését követően léphet a projekt
a harmadik szakaszba (3. támogató okirat), amely során a projekt megvalósítása
történne meg

előreláthatóan

Megvalósítást
hátráltató

nem releváns

problémák,
nehézségek:

Y
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2021-ben.

46. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/
Közművelődési érdekeltségnövelő

REGISZTRÁCIÓS

támogatás 2019.

SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege :
Önerő összege

422 .000 Ft
151.000 Ft
271.000 Ft

Támogatási

35,78%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2019 .11.13.
Befejezés : 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2019 .11.12.

módosításainak
dátuma :
Kapcsolattartó
(név, osztály) :

Balasa Roland, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt

Az

(műszaki,

tartalma :

rövid
szakmai)

emberi

erőforrások

minisztere

-

a

belügyminiszterrel

és

a

pénzügyminiszterrel egyetértésben - pályázatot hirdetett meg Magyarország
2019 . évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3 melléklet II. 4. A) pont
szerint a
A

Közművelődési érdekeltségnövelő

pályázat

célja

a

közművelődési

támogatásra.

alapszolgáltatások

megszervezése

érdekében központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati
fenntartású vagy intézmény, vagy közösségi színtér műszaki, technikai
eszközállományának,

berendezési tárgyainak gyarapítására,

épületének

karbantartására, felújítására .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 szeptemberében
nyújtott be pályázatot a

közművelődési

érdekeltségnövelő

támogatás

elnyerésére .
2019 . október 28-án érkezett döntés a Minisztériumból, miszerint a
pályázatunkat

151.000

Ft

értékben

felhasználása mellett. A felhasználható

támogatják,
összegből

271.000

Ft

önerő

az alábbi fejlesztéseket

tervezzük megvalósítani :
Művelődési

•

Városmajori

•

Kertvárosi Közösségi Ház tekintetében: Mobil úgynevezett aktív
hangfal beszerzése.

YIRf:.GYHÁZA

Ház tekintetében: Projektor beszerzése .

•

Jósavárosi

Művelődési

vetítővászon,

Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

Ház

esetében :

asztal i

cd

lejátszó,

valamint nyomtató beszerzése .

2019. november 12-én megtörtént a Támogatói Okirat kibocsátása az Emberi
Erőforrások

A projekt

Minisztériuma
keretében

részéről.

beszerzésre

és

beüzemelésre

kerültek

a fent

megnevezett eszközök.

kifizetési
A projektből fennmaradó 46.207 Ft-ból egy mikrofon beszerzését tervezzük

kérelmek):

még.
A projekt végrehajtásának határideje 2020. december 31.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

47. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Kubinyi Ágoston Program - „Egy gyűjtő világa" - a Péchy-Kovács gyűjtemény új
állandó kiállításon történő bemutatása

SZÁMA:

Projekt

bruttó 24.381.111,-Ft,

összköltsége :
Támogatás

bruttó 21.943.000,-Ft,

összege :
Támogatási

90%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

2019 . 12.01-2020.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2019. november 14. - Értesítő levél a döntésről

megkötésének,
módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó

Szabó Tamás, Kulturális Osztály

(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma :

~)_)

A pályázat keretében a Sóstói Múzeumfaluban a Gyulaházi parókiájában kerül
kialakításra az „Egy

gyűjtő

interaktív kiállítás.

~YÍRfGYHAZA

világa"

című

a Péchy-Kovács

gyűjteményt

bemutató

A projekt keretén belül az épület S termének komplex felújítása és a kiállítás
teljeskörű

kivitelezése valósul meg.

jelenlegi

A pályázat sikeres elbírálásban részesült, amely eredményéről 2019 . november 15-

állása

(készültségi

én küldött értesítést az Emberi Erő források Minisztériuma Kultúráért Felelős

fok,

beszámolási

Államtitkárság Múzeumi Főosztálya.

Projekt

időszakok,

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre

kifizetési kérelmek

kerültek az Emberi Erőforrások Minisztéri uma részére.

stb.)

A Támogatási Szerződés 2019 . december S-én megkötésre került. A kiállítás és
kivitelezés megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárás folyamatban van .
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

48 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020

SZÁMA:

Projekt

bruttó 3.940.000,-Ft,

összköltsége :
Támogatás

bruttó 3.940.000,-Ft,

összege :
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

2019. 12.01-2020.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2019. november 13 - Értesítő levél a döntésrő l

módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid
szakmai)

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A 2019. évi Járásszékhely Múzeumok Támogatása pályázat a Jósa András Múzeum
műtárgyvédelmi feltételeinek fejlesztésére nyílik lehetősége az Önkormányzatnak.

A pályázat keretében az Múzeum iparművészeti raktárának fejlesztése és a

YIRE:.C..YHAZA

Benczúr Gyula munkáságát bemutató kiállítótér műtárgy környezetét szabályzóellenőrző

párásító berendezés kerül beszerzésre .

jelenlegi

A pályázat sikeres elbírálásban részesült, am ely eredményéről 2019 . november 14-

állása

(készültségi

én kaptunk értesítést az Emberi Erőforrá s ok Minisztériuma Kultúráért Felelős

fok,

beszámolási

Államtitkárság Múzeumi Főosztályától.

Projekt

időszakok,

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre

kifizetési kérelmek

kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

stb.)

A Támogatási Szerződés 2019 . december 05-én megkötésre került. eszközök
beszerzésére irányuló szerződések megkötésre kerültek, jelenleg az eszközök
szállítása történik.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

49. számú adatlap
PROJ EKT

CÍME/

REGI SZTRÁCIÓS

étkeztetési

konyhafelújítás)

SZÁM A:

Projekt

43 464123 Ft

összköltsége :
Támogatás

21 732 061 Ft

összege :
Támogatási

50%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

Önkormányzati

és

befejezése :

Kezdet: 2019.06.01
Befejezés : 2019.11.30

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2018.11.16.

módosításainak
dátuma i:
Projektmenedzser
(név, osztály) :

-

YIRlC..YHA/A

fejlesztések

támogatása

(Babaház

Bölcsőde

Projekt

rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Nyíregyháza,

(műszaki, szakmai)

Krúdy Gyula u. 30. szám alatti ingatlanon található „Babaház"

tartalma :

főzőkonyhájának korszerűsítését

Bölcsőde

kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében.

Az épület az 1970-es években épült, és bölcsődeként funkcionál, melynek
földszinti, északnyugati szárnyában működik a korszerűsítésre kerülő konyha
épületrész. Az épület belső kialakítása, burkolatok minősége, ajtók, ablakok
állapota, festések, gépészeti vezetékek szaniterek elavultak, cserére szorulnak. A
szennyvízrendszer több helyen töredezett ezért többször dugulás történik. A
vízvezetékek, fűtési vezetékek falon kívül épültek, ezért esztétikailag és higiéniailag
is kifogásolhatók. Az elektromos vezetékek, lámpatestek, kapcsolók, dugaljak
régiek, töredezettek, felújításuk, cseréjük rég óta időszerű. Az alábbi munkálatok
elvégzését tervezzük: A bontási munkák során a belső padlóburkolatokat,
csempeburkolatokat, falburkolatokat,

belső

nyílászárókat kell elbontani . A

gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti vezetékek és
szaniterek bontását, egyben az új vezetékek helyén az aljzatbeton bontását is el
kell végezni.
A belső nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniailag és esztétikailag is
indokolt. A régi padló és falburkolatok teljes mértékben cserére kerülnek. Falak
festését és a vizesblokkoknál történő felcsempézését tervezzük.
jelenlegi

A pályázatban tervezett felújítási munkálatok elkészültek. A beavatkozással érinett

állása

(készültségi

területen a nyomóvíz- és szennyvízvezetékrendszer cseréje, a meglévő padló- és

fok,

beszámolási

falburkolatok bontása után új burkolatok készültek,

Projekt

mosogatók, falikutak

időszakok,

beépítése történt. A kivitelezés során felújításra került a konyha és a kiszolgáló

kifizetési kérelmek

helyiségek komplett elektromos hálózata, beépítésre került egy klíma berendezés

stb.)

is. A műszaki átadás 2019. szeptember 06.-án megtörtént.
A főző- és tápszerkonyhai, a tálalóeszközök, a gépi felszerelések beszerzésre
kerültek. Az eszközök több körben kerültek leszállításra, melynek végső időpontja
augusztus 30. volt. A pályázat elszámolására szolgáló felület jelenleg nem aktív, az
elszámolás határideje 2021.03.31.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

--

\) J
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50. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Nyíregyházán

KEHOP-1.2 .1-18-2019-00255
Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt

támogatás

összege:
Önerő összege :

Támogatási

intenzitás
tervezett

kezdete és befejezése :
Támogatási

20 OOO OOO Ft

0 Ft

{%) :
Projekt

20 OOO OOO Ft

Szerződés

megkötésének dátuma :
Kapcsolattartó

(név,

osztály):

100%
2020.07.01. - 2022.06.30.
Támogatói Okirat kiállításának dátuma: 2020 . jú nius 25 .
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési

szakmai) tartalma:

stratégiájában egyik átfogó célként fogalmazta meg a környezettudatos város
képét, melyet az energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
fokozásával kíván elérni. Az Önkormányzat ezen cél elérése érdekében aktívan
lép fel a klíma- és környezetvédelem érdekében, bizonyítja ezt, hogy az
Önkormányzat 2019-ben elnyerte az „Energiahatékony Önkormányzat 2019
díjat. Jelen projekt keretében a környezettudatos város

jövőkép

11

elérése

érdekében tervezett Nyíregyháza város klímastratégiájának kidolgozása, mely
előre

vetíti a város 2050-ig elérendő céljait a klíma- és környezettudatosság

terén, hogy hogyan kívánja 80%-kal csökkenten i az üvegházhatású gázok
mértékét

kibocsátásának

1990-es

évekhez

képest. A kl ímastratégiában

megfogalmazandó célok elérés e érdekében szüksége s a lakosság bevonása,
ezért

a

projekt

szemléletformáló

keretében

a

lakosságot

klímatudatosságot

tevékenységek,

programok

megvalósításával

erősítő

kívánjuk

megszólítani, valamint ösztönözni az energiahatékonyságra és klímavédelemre .
A

fenti

célok

elérése

érdekében

jelen

projekt

keretében

az

alábbi

tevékenységeket kívánjuk megvalósítani :
•

Helyi

klímastratégia

azonosító

számú

kidolgozása
„Klímastratégia

a

KEHOP-1.2 .0-1 5-2016-00001
kidolgozásához

kapcsolódó

módszertan- és kapacitásfejlesztés, valam int szemléletformálás 11

című

projekt keretében készült útmutató alapján
•

Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív
tematikus

szemléletformálási

programsorozatok

lebonyolítása

•

Települési figyelemfel hívó akciók megvalósítása

YIREGYHÁZA

szervezése

és

•

Helyi szereplők szemléletformálása

•

Gyakorlatorientált

ismereteket

átadó,

pozitív,

a

mindennapos

tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő
térségi

és

helyi

tanulmányi

versenyek

szakmai

előkészítése

és

lebonyolítása
•

A

települési

programsorozathoz

és

figyelemfelkeltő

akcióhoz

kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
•

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése

•

A felhívás fő céljához kapcsoló dó szakirányú tanulmányi, szakmai utak
megszervezése és lebonyolítása

Projekt jelenlegi állása
(készültségi
fok,

A pályázat 2019 . augusztus 1. napján került benyújtásra. A Támogatási
kérelemhez kapcsolódóan 2019. augusztus 7. napján felszólítás érkezett

időszakok,

beszámolási

hiánypótlás teljesítésére . A hiánypótlás 2019. augusztus 21-én benyújtásra

kifizetési kérelmek) :

került. Az ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért

Felelős

Helyettes Államtitkárság 2019 . szeptember 5. napján kelt értesítésben a
Támogatási kérelmet jogosultnak ítélte. A Támogatási kérelemhez kapcsolódóan
2019. november 13-án tisztázó kérdés érkezett, melyek megválaszolásra került.
A támogatói döntés 2020. március 24. napján történt.
Jelenlegi

szakaszban

előkészítése

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

a klímastratégia

készítő

zajlik.

Nem releváns .

51. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán
TOP-6.2.1-19-NYl-2019-00001

SZÁMA:

Projekt

599 750 OOO Ft

összköltsége :
Támogatás

599 750 OOO Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2020. május 20 .
Befejezés : 2022 . február 28.

Támogatási
2020. május 20.

Szerződés

megkötésének,

--

~

)NY

REGYHA'lA

vállalkozó

kiválasztásának

módosításainak
dátumai :
Projektmenedzser
(név, osztály) :
rövid

NYH.M.J .V. Önkormányzata a TOP-6.2 .1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek

szakmai)

kialakítása, bővítése című pályázati felhívás által az alábbi fejlesztéseket kívánja

Projekt
(műszaki ,

Vajda Mariann -Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

működő bölcsődék

megvalósítani a fenntartásában

tartalma :

tekintetében .

A projekt fő tevékenysége egy 3 csoportszobás + 1 mozgásfejlesztő szobás új
bölcsőde

építése a Honvéd utcán, amellyel 36 új

bölcsődei férőhelyet

jön létre .

Az új épületnek helyt adó ingatlanon jelenleg, egy korábban is - de nem az
Önkormányzat fenntartásában - bölcsődeként működő épület áll, amely épület
nem felel meg a követelményeknek, ezért annak lebontásával egy új szolgáltatási
- Önkormányzati fenntartású - hely (bölcsőde) kialakítása valósul meg.
Az új szolgáltatási hely

működtetéséhez

kapcsolódó eszközök beszerzése is

megvalósul.
A

projektben

megvalósuló

férőhelybővítés

mellett

egyéb

fejlesztések

is

megvalósulnak a már működő bölcsődékben, így további 7 bölcsőde került
bevonásra,

amelyek

vízpermetezők

közül

4

bölcsődében

infrastrukturális

fejlesztésként

kerülnek kialakításra, 4 bölcsődében árnyékoló szerkezet és 4

bölcsődében egyéb, a működéshez szükséges eszközök, játékok, berendezések

beszerzése valósulna meg. A projekt keretében egyes bölcsődék több fejlesztéssel
is érintve lehetnek, vagyis egyszerre vízpermetező kialakítása, árnyékoló szerkezet
és egyéb eszközbeszerzés is megvalósulhat.
A projektben tervezett fejlesztések tekintettel vannak az energiahatékonyság, az
akadálymentesítési és a nyilvánosság biztosítás előírásaira .
Projekt

jelenlegi

A pályázat megvalósítása
a

elkezdődött, szerződést

tervezőkkel.

állása

(készültségi

elkészítésére

fok,

beszámolási

tervdokumentációk

2020.

A

vízpermetezők

augusztusra

kötöttünk a kiviteli tervek
kialakításához

elkészültek.

Az

szükséges
új

építés

időszakok,

tervdokumentációja (Honvéd utcai bölcsőde) 2020. szeptemberben készült el, a

kifizetési kérelmek

közbeszerzés

stb.)

A projekt megvalósításához az

előkészítése

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

\ ))
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zajlik.
előleg

lehívása megtörtént.

52. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt

TRIANONI

EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSÁ

BGA/5326/2020

45 OOO OOO Ft

összköltsége:
Támogatás

25 OOO OOO Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2020.07.01.
Befejezés: 2021.03 .31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2020. május 13.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

Balasa Roland Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

rövid

Nyíregyháza városa olyan egykori vármegyék központja, amelyek három országgal

szakmai)

határosak (Románia, Ukrajna. Szlovákia). Megyénk részét képezik egykori Ung,

tartalma:

Ugocsa, Bereg, Szatmár megyei települések is, amelyek az önkényes határhúzás
után is Magyarország részei maradtak. Olyan

erős

történelmi háttérrel rendelkezik

megyénk, amely indokolttá teszi egy emlékmű felállítását.
Úgy véljük, hogy a Nemzeti Összetartozás évében különösen aktuális egy olyan
emlékmű

felállítása, amely jelzi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos

hármas határ túloldalán élő magyarsággal kifejezett szolidaritást.
A Nemzeti Összetartozás Emlékművet a Hősök terén tervezzük felállítani. Itt már
megtalálható a Hősök Emlékműve, és az 1956-os emlékmű is. A Nemzeti
Összetartozás Emlékmű felállításával befejeződhet a városunk történelmi terének
kialakítása .
Az

emlékmű

jellege egy talpazaton álló bronz

emlékmű,

melynek magassága eléri

a 3 métert tekintélyt sugározva, magabiztosságot adva a környezetének.
A szobornak előre mutatónak, az összmagyarságot, az összetartozást kifejezőnek
kell lennie; nem túlzottan visszatekintőnek, hanem a múltból való táplálkozásból a
jövőnek,

a jövő magyar generációinak kell szólnia .

jelenlegi

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020. május 13-án megküldte városunk részére a

állása

(készültségi

támogató javaslatot, amelyben 25 OOO OOO Ft értékben járul hozzá a szobor

fok,

beszámolási

felépítéséhez . A Támogatói Okirat aláírása megtörtént.

Projekt

,„

\

)

YIRéGYHAlA

11

zsűri

időszakok,

A projekt keretében a szakmai

kifizetési kérelmek

került a felállítandó

stb.)

A kiválasztott emlékmű felállításához többletforrás igénylésére van szükség, amely

által módosítási javaslatokkal kiválasztásra

emlékmű.

folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

53 . számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN

SZÁMA:

TO P-6. l.4-15-NYl-2016-00002

Projekt

nettó 381.775.000 Ft

összköltsége :
Támogatás összege:
Támogatási

nettó 371.907.388 Ft
97,42 % (a fennmaradó 2,58% önkormányzati forrás,

intenzitás {%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése :

önerő)

Kezdet: 2016.11.01.
Befejezés: 2018.06.30.

Támogatási

2016 . június 15-én került benyújtásra a pályázat a Társadalmi és környezeti

Szerződés

szempontból fenntartható turizmusfejl esztés c. felhívására, amely 2016.

megkötésének,

október 13-án pozitív támogatói döntésben részesült és nettó 381.775 .000 Ft
szerződés

módosításainak

támogatást ítéltek meg részére. A támogatási

dátumai :

került aláírásra.

Kapcsolattartó

Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit. Kft

2016 . november 28-án

Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma :

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark
Nyíregyháza egyik

fő

látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan

az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük
tekintve is

példaértékű.

A vendégek fogadása, ellátása

állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony,
háttérrel

működik.

A park

ellenőrzött

bejutása az

korszerűtlen

népszerűsé gének köszönhetően

fejlődik,

minőségét

technikai

a nagyszámú bel-és

külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban
a jelenlegi bejutási,

\);NY

áteresztő

RE.GYHALA

képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot,

torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos
feladat .
A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány
fóka

medencével

Sóstógyógyfürdő

és

egy

kapujában,

hópárduc
mely

kifutó

szervesen

kialakítása
illeszkedik

Nyíregyházaa

Nyíregyházi

Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához.
Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a
látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a tartózkodási idő
növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a
Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva
a város, illetve a régió versenyképességének javításához.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

kifizetési

kérelmek stb.)

A Támogatási szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és
megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, szerződést

kötöttünk a tervezővel, a közbeszerzővel, a nyilvánosság és tájékoztatást
biztosító vállalkozóval, a marketing stratégia készítőjével és a műszaki
ellenőrrel, később a kivitelezés folyamán a marketing tevékenységet ellátó

vállalkozóval is. A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz
21 Zrt-vel 2017 .szeptember 04-én vállalkozási szerződést kötöttünk. Vállalkozó
a szerződés szerinti 180 napos kivitelezési határidőn belül, 2018.március 03 .-ára
be is fejezte a beruházást.
Az Állatpark látogatócentrum épülete, valamint a Hópárduckifutó ünnepélyes
keretek között 2018.március 28-án átadásra kerültek.
A projekt 2018.június 30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében
megkötött minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és
tájékoztatási feladatok, marketing tevékenységek, műszaki ellenőri feladatok,
projektmenedzsment tevékenység stb.
A projekt záró beszámolója 2018. szeptember 30-án benyújtásra került, amely
előtt több kifizetési kérelem is benyújtásra és elfogadásra került. Az utolsó

kifizetési kérelemben mintegy 346 millió Ft elszámolását nyújtottuk be,
amelyhez kapcsolódó hiánypótlást teljesítettük, jelenleg az elbírálása van
folyamatban.
A

projekt

végrehajtása

során

felmerült

összes

elszámolható

költség

elszámolásra került. A projekt megvalósításához a támogatási intenzitással
összhangban 9,7 millió Ft Önkormányzati önerő került felhasználásra .
A Projektben 7 mérföldkő lett tervezve, amelyekhez kapcsolódó beszámolók
benyújtásra kerültek. Az 1-5 beszámolók jóváhagyásra kerültek, és jelenleg a 6
és 7 beszámoló elbírálása van még folyamatban. A projektfejlesztés szakasz végi
TSZ módosítás jóváhagyásra került, a projektvégi TSZ módosítás jóváhagyása
még folyamatban van .

--
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A projekt támogatási

összegéből

nem került felhasználásra nettó 4 millió Ft,

amelynek felhasználása végett hosszabbításra került a projekt. A fennmaradó
összeget eszközbeszerzésre fordítjuk.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

54. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége :
Igényelt

INTERREG DANUBE - TALENTMAGNET
1980 832 EUR
NYMJV költségvetése: 160 755 EUR

támogatás

ERFA támogatás mértéke (85%): 136 641,75 EUR

összege :

Nemzeti társfinanszírozás (10%): 16 075,5 EUR

Önerő összege :

8 037,75 EUR

Támogatási

ERFA: 85%

intenzitás

(%):

Nemzeti társfinanszírozás: 10%
Önerő: 5%

Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma:
Ka pcso 1atta rtó

(név,

osztály):

2020.07.01. - 2022.12.31.
Nem releváns.
Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki,

A „TalentMagnet" projekt fő

szakmai) tartalma:

és az intézményi kapacitások javítása az akcióterületen a tehetséges fiatalok

célkitűzése

a többszintű kormányzás megerősítése

megtartása érdekében. A program tervezett eredménye egy megalapozott, új, a
tehetségek vonzására és megtartására vonatkozó többszintű, nemzetközi
irányítású együttműködési modell kidolgozása a Duna régióban. A projektben
résztvevő

partnereket

transznacionális,

ágazatokon

átívelő

többszintű

együttműködés jel lemzi, az egyetemi, üzleti, politikai/adminisztratív és civil

szervezetek együttműködésével.

A projekt főbb tevékenységei:

-

Akadályok felismerése, valamint a leküzdésükhöz szükséges tervek
kidolgozása, végrehajtása

--
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-

Intézményi kapacitások javítása

-

Stratégia kialakítása

-

Eszköztár kidolgozása

-

Szakpolitikai javaslatok kidol gozása és alkalmazása

YIREC.,YHAlA

Új transznacionális többszintű kormányzási modell kialakítása.
Szakmai partnertalálkozók szervezése helyi és Uniós szinten
kapacitásfejlesztés a projekt
-

résztvevőknek

nemzetközi tanulmányutak szervezése, illetve azokon történő részvétel

A projekt partnersége:

-

Vezető

partner: Tudományos Kutató Központ Bistra Ptuj városában

(Szlovénia)
-

Projekt partnerek:
o

Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)

o

Velenje Város (Szlovénia)

o

Első

Magyar

Felelősségteljes

Innováció

Egyesület

(Magyarorszá g)
o

Hargita Megyei Tanács (Románia)

o

Élettudományi Intézet Cassovia Város (Szlovákia)

o

DEX Innovációs Központ (Csehország)

o

Angel Kanchev Rusei Egyetem (Bulgária)

o

Észak-Keleti Regionális Klaszter (Bulgária)

o

Fejlesztési Ügynökség Dan (Horvátország)

o

Kelet- és Délkelet- Európai Tanulmányok Intézete Leibniz Város
(Németorszá g)

o

Apatian Város (Szerbia)

o

Fejlesztési és Nemzetközi Projektek Tanszéke Zenica-Doboj
Város (Bosznia-Hercegovina)

o

Állami

Felsőoktatási

Intézet

„Ungvár

Nemzeti

Egyetem"

(Ukrajna)
o

Európai perspektívák Központja (Szlovénia)

o

Leoben Holding GmbH (Ausztria)

o

Európai Oktatási Alapítvány (Németország)

o

Balchik Város (Bulgária)

o

Vares Város (Bosznia-Hercegovina)

o

Varazdin Város (Horváthország)

o

Ptuj Város (Szlovénia)

o

Leoben Város (Ausztria)

o

Liberec Város (Csehország)
első

Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2019. márciusában került benyújtásra az Irányító hatóság felé . Az

(készültségi

körös bírálati fordulón a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A második körös

beszámolási

fok,
időszakok,

kifizetési kérelmek) :

benyújtásra 2019. november 25-én került.
Az

lnterreg Duna

program

keretében

megvalósuló TalentMagnet

című

pályázatot elfogadta a bíráló Monitoring bizottság 2020. május 09-én a bíráló.
A projekt megvalósítása 2020. 07.01-én kezdetét vette, a szakmai egyeztetések
folyamatosak a projekt hatékony megvalósítása érdekében .
Megvalósítást hátráltató

problémák, nehézségek:
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55. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"

TOP-6.6.1-15-NYl-2016-00001

SZÁMA:

Projekt összköltsége:

189.205.530 Ft

Támogatás összege :

125.000.000 Ft

Önerő:

64.205.530 Ft

Támogatási

A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 66,06 %

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:
Támogatási

A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17.
A projekt tényleges befejezése: 2020. december 31.

Támogatási

Szerződés

Szerződés

megkötése: 2017 . január 26 .

Szerződésmódosítás:

megkötésének,

1. sz. Támogatási

módosításainak

Projektfejlesztési végi Támogatási

2017 .08.28 .

Szerződésmódosítás

elfogadásra került.

dátumai:
dr. Kása Brigitta, Projektvezető

Kapcsolattartók:

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma:

A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének
keretében

a háziorvosi, a fogorvosi

szolgálatnak, az alapellátáshoz

kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó
épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé
váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi
intézmények szolgáltatásai.
A projektben
szereplő,

szereplő

Városi

Rendelő

Intézetben a pályázati felhívásban

önállóan támogatható tevékenység i körön belül 2 gyermekorvosi,

5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti
helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra . Az épület felújítása
alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe
tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi
rendelő,

fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat

korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil

informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési
engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek
végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi defin itív ellátás biztosításához
elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb,
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korszerűbb

üzemeltetése érdekében

napelemek beépítése tervezett,

mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás
érthető

csökkentése

el.

A felújítással

megtörtént

az épület teljes

akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
Projekt

jelenlegi

A

projekt

kivitelezése

megvalósult.

A

projekt

meghosszabbítását

kérvényeztük a támogatási maradványösszeg felhasználása végett, amely

állása:

során további eszközbeszerzést tervezünk. A projekthez önerő biztosítása
volt szükséges a kivitelezés során a fajlagos költségkorlátok meghaladása
miatt.

Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

57 . számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

INFRASTRUKTÚ RÁJÁNAK

BŐVÍTÉSE,

REGISZTRÁCIÓS

FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/ A. (H RSZ: 2263/ 131), ILLETVE

SZÁMA:

KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATI

TOP-6 .6.2-15-NYl-2016-00001
Projekt

224 597 439 Ft

összköltsége:
Támogatás

223 716 045 Ft

összege :
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2016.07 .01.
Befejezés : 2018.05 .31.

Támogatási
Szerződés

Kezdet: 2016.07.01.

megkötésének,

Befejezés : 2018.05.31.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma:

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmene dzsment referatúra
A pályázat célja a jó

minőségű

közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és

gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást
támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a
közszolgáltatások emberi kapacitására.

\

)

YIREC,YHAlA

A pályázat fejlesztései:
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és csa l ád s egítő és
gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül

kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.
Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol csalá d s eg ítő
gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban . A meglévő körülbelül 80 m2-

es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140
m2

bővítéssel.

A

belső

udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem

biztosított-, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával,
csapadékelvezetés megoldásával.
Az épület

külső

tetőjavítási
belső

homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és

munkák is elvégzésre kerülnek. A

belső

nyílászárók cseréje, valamint új

padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével,

szelepcserével, szénacél csövekre

történő

cserével történik.

A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer
telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.
jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-

állása

Projekt

(készültségi

én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016.

fok,

beszámolási

július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016 . július 14-én került

i dőszakok,

megküldésre. A támogatási

kifizetési kérelmek

Támogatási

szerződés

döntésről

szóló értesítés 2016.09 .19-én érkezett.

megkötésére 2016. november 11-én került sor.

stb.)
A két épület esetében megtörtént a kivitelezést
projektben
elhelyezkedő

keletkezett
épületnél

megtakarításnak

kiegészítő,

A projekt keretében tervezett

követő műszaki

köszönhetően

átadás-átvétel. A

a Május

1. téren

kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni .
gépjárműbeszerzés

megtörtént. Az épületek

használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások
lezajlottak, az épületekben elhelyezésre kerültek. A projekt fizikai zárása és a záró
kifizetési kérelem benyújtása megtörtént 2018.08.28 . napján. Az eddig benyújtott
6 db kifizetési kérelem

ellenőrzését követően

5 db jóváhagyásra került a Magyar

Államkincstár által, 1 db ellenőrzése jelenleg is folyamatban van .
A

projekt

keretében

keletkezett

megtakarítás

felhasználása

érdekében

eszközbeszerzés tervezett. Erre vonatkozó módosítási igény benyújtásra került a
Közreműködő

Szervezet részére. A projektben 881.394 Ft nem elszámolható

költség keletkezett.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns.

nehézségek:
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3. számú melléklet a PKAB/212-1/2020. számú előterjesztéshez
Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma
1.

NYÍREGYHÁZI

ARANY JÁNOS GI MNÁZIU M , ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
VÉCSEY KÖZ 4. SZÁM ALATII ÖNKORM ÁNYZATI ÉPÜLET ÉS A NYSZC WESSELÉNYI

2.

MIKLÓS

SZAKGIMNÁZIUM,

SZAKKÖZÉPISKOLA

ÉPÜLETEINEK

ENERGETIKAI

KORSZERŰSÍTÉSE

A MAGYAR-UKRÁN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE A STORYTELLING ÉS A
3.

GAMIFICATION MÓDSZERÉVEL"
CULTOUR

4.

NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
HUNG-2020/6440
NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA

5.

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
TOP-6.5.1-19-NYl-2020-00003

6.

7.

KÉT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS A NYSZC INCZÉDY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETI KAI KORSZERŰS ÍTÉSE
MÚZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁM OGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM
2020)

8.

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020

9.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS
TOP-6.5.1-19

10.

NYÍREGYHÁZA,

ÖNKORMÁNYZATI
BESSENYEI

TÉR

ÉPÜLETEK
3-4.

SZÁM

ENERGETIKIA
ALATII

KORSZERŰSÍTÉSE

BÉRLAKÁSOK

A

ENERGETIKAI

FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.5-16
11.

GAZDASÁGFEJLESZTÉST

ÉS

MUNKAERŐ

MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT

SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A ROZS RÉTSZŐLŐ BEKÖTŐÚT (NYUGATI 1. SZ. /DÉLI
IPARI PARK BEKÖTŐ ÚT/) FELÚJÍTÁSA

12.

13.

\Y _)

A 4400 NYÍREGYHÁZA, ROZSNYAI ÚT 8. SZÁM ALATI TALÁLHATÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA
A „MAGYAR MULTI TEQ PROGRAM" KE RETÉBEN KEDVEZMÉNYES TEQ MULTIFUNKCIÓS
SPORTESZKÖZ VÁSÁRLÁSA

~

N

y

1 R

E:. G y

H

Á

L. A

1.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIU M , ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS KO LLÉGIUM
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

SZÁMA:

Projekt

442 121 494 Ft

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

442 121 494 Ft
100%

intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Tervezett kezdet: 2020.12.01.
Tervezett befejezés: 2023.04.01.

Támogatási
Szerződé s

megkötésének,

Nem releváns

módosításainak
dátuma i:
Projektmened zser
(név, osztály) :
Proj ekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény energetikai
korszerűsítése,

•

tartalma :

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása :

Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése,
külső

határoló szerkezeteik

korsz erűsítése

által

(külső

határoló szerkezetek

utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);

•

Fosszilis energiahordozó alapú

hő-termelő

berendezések korszerűsítése,

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

•

Maximum háztartási

méretű

kiserőmű

(HKME) fotovillamos

rendszer

kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
A pályázat keretén belül az alábbi intézmény energetikai

korszerűsítésének

megvalósítása tervezett:

•
Projekt

jelenlegi

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént. Jelenleg a Támogató

állása

(készültségi

döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.1 2.01. A

fok,

beszámolási

támogatott tevékenység megvalósítási

időszakok,

időtartama

a támogatási

szerződés

hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap .

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műszaki
adatszo lgá ltatá st, valamint a kiviteli tervdokumentációt

készítő

tervező ,

energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő .
Megvalós ítást

-

hátráltató
V..\iVW„NYIMI;(; f'HAZ
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problémák,

nehézségek:

2.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, Kodály Zoltán Általános Iskola
és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek
energetikai korszerűsítése

Projekt
összköltsége :

424 191 652 Ft

Igényelt támogatás
összege :

424 191 652

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Tervezett kezdet: 2020.12.01.
Tervezett befejezés: 2023.04.01.

Ft

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai :

Nem releváns

Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt rövid
szakmai)

(műszaki,

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény energetikai
korszerűsítése,

tartalma :

•

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati

tulajdonú

épület

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló

szerkezetek

utólagos

hőszigetelése,

külső

nyílászárók

cseréje);
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

cseréje,

alapú

és/vagy

a

hő-termelő

kapcsolódó

berendezések
fűtési

és

HMV

rendszerek korszerűsítése;
•

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

A

pályázat

keretén

korszerűsítésének

belül

eredetileg

az

alábbi

intézmények

energetikai

megvalósítását terveztük:

1.

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület

2.

4400

Nyíregyháza

Bocskai

u.

25.

szám

alatti

helyi

védett

önkormányzati épület
3.

NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei

(4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.)

_..)

YIREGYHÁLA

Az épületek állapotának részletesebb felmérésére a műszaki adatszolgáltatás
kapcsán került sor. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a Bocskai u. 25. szám alatti helyi
védett önkormányzati épület vonatkozásában több műszaki probléma is felmerült.
A tervezett szigetelési munkálatok elvégzése előtt ugyanis az épület állékonysági
problémáit is szükséges megoldani, amely jelen pályázati konstrukcióban nem
támogatott tevékenységnek minősül. Így az előzetes műszaki becslések alapján a
felújítás megvalósításához szükséges önerő várhatóan nagyobb összeget tesz ki,
mint az elnyerhető pályázati forrás. A pályázati program átgondolását követően az
a javaslat született, hogy a Bocskai u. 25. szám alatti önkormányzati épületet egy
másik pályázati konstrukcióban szükséges korszerűsíteni, amelyben az épület teljes
körű felújítása támogatott. Tekintettel arra, hogy a felszabaduló költségek fedezik

a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében a napelemes rendszer kialakítását, az
alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen pályázat
keretében:
•

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület

•

Kodály Zoltán Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.)

•

NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei
(4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.)

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázat benyújtása 2020.09 .18. napján megtörtént. Jelenleg a Támogató
döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.01. A
támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

szerződés

hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.
A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műszaki
adatszolgáltatást, valamint a kiviteli tervdokumentációt készítő tervező, az
energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

3.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

A MAGYAR-UKRÁN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE A STORYTELLING

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

ÉS A GAMIFICATION MÓDSZERÉVEL" - CULTOUR

Projekt

312 521,40 EUR

tervezett

összköltsége:
Igényelt

NYMJV költségvetése: 178 775,40 EUR
támogatás

ERFA támogatás mértéke (90%): 160 897,86 EUR

összege:

Nemzeti társfinanszírozás (5%): 8 938,77 EUR

Önerő összege:

8 938,77 EUR

__,,)

NYIRE

GYHÁ'ZA

Támogatási

intenzitás

ERFA: 90 %
Nemzeti társfinanszírozás : S %

(%) :

Önerő : 5%

Projekt

tervezett

kezdete és befejezése :
Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma :
Kapcsolattartó

(név,

osztály):

2020.10.01. - 2022 .03 .31 .
Nem releváns .
Csordás Barbara, Pályázatok és Proj ektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki ,

Tárgya : Nyíregyháza

szakmai) tartalma :

bemutatása, a turizmus fellendítése
•

és Ungvár Város kulturális attrakcióinak kölcsön ös

Partnerek:
o

Vezető

•
o

pályázó :
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

További pályázók:
•

Ungvári Városi

Tanács

Nemzetközi

Együttműködési

és

Innovációs Osztál y, Ungvár, Ukrajna
•

Alapítvány a határokon átnyúló

együttműködés

és speciális

gazdasági övezetek fejlesztésére, Ungvár, Ukrajna

Tevékenységek
•

•

Kulturális kínálat-elemzés és turisztikai csomag-fejlesztés

o
o

Helyzetfeltárás és akcióterv

o

Turisztikai csomag-fejlesztés

Kulturális kapacitás-növel és és turisztikai promóció

o
o

Projekt jelenlegi állása
(készültségi
beszámolási

fok,
időszakok,

kifizetési kérelmek) :
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

4.

Rendezvények szakembereknek
Rendezvények a lakosságnak

A pályázat a Hungary-Slovakia-Roman ia-Ukraine ENI Cross-border Coop erati on
Programme" (HUSKROUA) 3. felhívása keretében 2020 . februárban került
benyújtásra . A döntésre várhatóan 2020.IV. negyedévében kerül sor.
Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

}_)

Közös kulturális értéktár

NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA
HUNG-2020/6440

NYIRE:.GYHÁL.A

Projekt

2 771 500,-Ft

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

100%

intenzitás (%) :
Projekt

2 771 500,-Ft

(tervezett)

kezdete

és

Kezdet : 2020. augusztus 15.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021. április 30.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns .

módosításainak
dátuma i:
Kapcsolattartó (név,
osztály) :
Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid
szakma i)

Szabó Tamás Kulturális Osztály
NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK c. kiadvány bővítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012 .

évi XXX . törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. {IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben
létrehozta a Nyíregyházi Települési
megalkotásának

célja

az

Értéktár Bizottságot.

országos

és

helyi

értékek

Az

Értéktár

tudatosítása,

számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat,
a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár
Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található,
illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba,
valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében
a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média
megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az
aktuális rendezvényeikre, pályázataikra. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi
értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett
nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor
fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban
25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet szeretnénk
most újabb 14 nemzeti értékkel bővíteni.
A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen
követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek
történetét, múltját és jelenét. A kiadványt az érdeklődők azóta is keresik
azonban a kis példányszámban történt előállítás miatt nem tudjuk az
érdeklődést

kielégíten i. Ezen pályázat keretében ezen valós igényre alapozva

szeretnénk támogatást kapni a kiadvány bővítésére és újra kiadására.

Y..>

NYIREGYHÁLA

A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, BS méretű Gyűrűs
dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését.
A kiadvány mintegy kézbe vehető

idegenvezető

a városunkban

érkező

látogatók számára jól bemutatja Nyíregyháza értékeit. A helyi lakosok
identitástudatát megerősíti és hasznos ismeretekre tesznek szert általa.
jelenlegi

Projekt
állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázat benyújtásra került jelenleg elbírálás alatt áll.

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

5. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA

REGISZTRÁCIÓS

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

SZÁMA:

TOP-6.5.1-19-NYl-2020-00003

Projekt összköltsége :

247.000.000 Ft

Igényelt

támogatás

összege:
Támogatási

247.000.000 Ft
100%

intenzitás{%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

Kezdet: 2020. szeptember 01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. február 28.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

nem releváns

módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt
(műszaki,

tartalma :

rövid
szakmai)

Ágoston Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában

lévő

épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges,
így

korszerűsítésük

elengedhetetlen. A beruházás

elsődleges

célja és

eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. Az
alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projektben :

,-v)
\//

NYIRfGYHÁZA

4400

Nyíregyháza,

ingatlanok,

Csaló

melyekben

köz

11-13-15

nyugdíjasok

szám

számnak

alatti
biztosít

önkormányzati
lakhatást

az

Önkormányzat, valamint a 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-1 6 szám alatti
Continental Aréna, mely számos sport és egyéb rendezvény helyszínéül

szolgál. nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét.
A Csaló közi épületek homlokzati

hőszigetelése,

szükséges nyílászárók

cseréje és tetőszigetelése valósul meg.
A Continental Arénán napelemes rendszer telepítése: maximum háztartási
méretű

kiserőmű

(HMKE)

fotovillamos

rendszer

kialakítása

saját

villamosenergia-igény kielégítése céljából.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

kifizetési

A pályázat 2020. június 30-án került benyújtásra . 2020 . augusztus 03-án a
jogosultsági feltételeknek megfelelt és jelenleg elbírálás alatt áll.

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

6.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczédy György Szakgimnázium,

REGISZTRÁCIÓS

Szakközépiskola épületeinek energeti ka i korszerűs ítése

SZÁM A:

TOP-6.5.l-19-NYl-2020-00006

Projekt

434.997.203,- Ft

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

434.997.203,- Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Tervezett kezdet: 2020.12.01.
Tervezett befejezés: 2022.06.01.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns

módosításainak
dátumai :

y_)

N

y

R E:. G Y H Á Z A

Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt

rövid

(műszaki, szakmai)

tartalma :

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése,

•

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati

tulajdonú

épületek

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló
szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);
Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése,

•

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;
•

Maximum

háztartási méretű

kiserőmű

(HKME) fotovillamos rendszer

kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítésének
megvalósítása tervezett :
• VMKK Városmajori Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 3.)
• VMKK Borbánya i Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Margaretta u. 50.)
•

NYSZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
(4400 Nyíregyháza, Árok u. 53 .)

Projekt

jelenlegi

A pályázat benyújtása 2020 .09.18 . napján megtörtént. Jelenleg a Támogató

állása

(készültségi

döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.1 2.01. A

fok,

beszámolási

támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási

időszakok,

szerző d és

hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műsz a ki
adatszolgáltatást, valamint a kiviteli tervdokumentációt

készítő

tervező,

az

energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő .
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

7.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):

_,)

MÚZEÁLIS

INTÉZMÉNYEK

PROGRAM 2020)

Bruttó 5.600.000 Ft
Bruttó 5.040.000 Ft
90%

NYÍRfGYHÁZA

SZAKMAI

TÁMOGATÁSA

(KUBINYI

ÁGOSTON

Projekt

(tervezett)
és

kezdete

2020.07.22-2021.12.31.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns.

módosításainak
dátumai :
Projektmenedzser

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :

Szabó Tamás Kulturális Osztály
rövid

A pályázat célja, hogy megteremtse a Péchy Mária és Kovács Gyula házaspár által

szakmai)

a nyíregyházi Jósa András Múzeumnak adományozott gyűjtemény új állandó

Projekt
(műszaki,

kiállításban történő bemutatásának anyagi feltételeit, méltó körülmények között

tartalma:

mutathassa be azokat a dokumentumokat és tárgyakat, amelyek együttese ritka
és kimagasló színvonalú értékkel gyarapította a Múzeumfalu gyűjteményeit. A
muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) 2019ben megítélt támogatás csak korlátozott mértékben tette lehetővé a kiállítás
tervezett digitális elemeinek a megvalósítását, ill. a Péchy-Kovács Gyűjtemény
gyűjteményismertető

katalógusának elkészítését.

A projekt a 2019-es évben benyújtott pályázati program folytatása, a PéchyKovács gyűjtemény megvalósításának II. üteme, amely az alábbi tevékenységeket
tartalmazza:

Projekt

•

Interaktív kiállítási elemek elkészítése (hardver és szoftver) .

•

Tárgykatalógus tárgyfotóinak elkészítése.

•

Szakmai és nyelvi lektorálás.

•

Fordítás angol nyelvre.

•

Tárgykatalógus nyomdai előkészítése és előállítása .

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázat 2020.07.22-én benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt áll.

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

8. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020

SZÁMA:

\.

..)

NYIRE.GYHÁ.lA

Projekt

Bruttó S.OOO.OOO Ft

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

Bruttó S.OOO.OOO Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.07 .22-2021.12.31.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

Nem releváns.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :

Szabó Tamás Kulturális Osztály

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

A pályázat megvalósítási helyszíne a Sóstói Múzeumfalu műtárgyraktára .
A pályázat célja a földszinti helységek műgyanta padlóburkolattal való ellátása,
csökkentve a felszálló (jelenlévő) por mennyiségét, illetve műtárgy tároló

tartalma:

eszközök beszerzése.
A pályázatban megvalósítandó tevékenységek az alábbiak:

•

Ipari

műgyanta

alapú padlóburkolat leterítése, melynek takarítása

a jelenleginél,

•
•

fiókokkal

rendelkező

polcos állvány beszerzése,

új képtároló rács beszerzése .

A két bútor, és az átmenő műtárgyraktár területe 243m 2 •
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázat 2020.07.22-én benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt áll.

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

9.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS

SZÁMA:

\

.)

N

y

R f

G Y H Á Z A

egyszerűbb

Projekt

Bruttó 909.300 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

Bruttó 818.300 Ft
89,99 %

intenzitás{%}:
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.08.03-2020.12.31

befejezése :
Támogatási
Szerződés

Nem releváns.

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

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma :

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja:

A

közművelődési

alapszolgáltatások

megszervezése

és

folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi költségvetési forrás biztosítása
az önkormányzati fenntartású
közművelődési

vagy a települési

önkormányzattal

kötött

megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy

közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználó ja) műszaki,
technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének
karbantartására, felújítására.
A pályázattal érintett intézmények és a beszerezni tervezett eszközök az alábbiak:
•

Városmajori

Művelődési

Ház: 1 db Samsung SL-M2070 multifunkciós

lézernyomtató
•

Kertvárosi Közösségi Ház: 1 db TP link Wifi Router,1 db RC8 irodai szék, 5 db
takaróléc (240 cm), 1 db postaláda.

•

Jósavárosi Művelődési Ház: 2 db 225*172 cm, DOMINO II. 5 osztású kiállítási
paraván, 60 db Lucia irodai szék.

•

Alvégesi Művelődési Ház: 2 db vezeték nélküli Panasonic KX-TG1911HGG
telefon (cordless).

•

Nyírszőlősi Közművelődés

Színtér: 1 db hordozható RH Sound PP-2112AUS-CB

hangfal, 1 db DELL INSPIRON 3585 3585FR5UA1 laptop.
Projekt
állása
fok,

jelenlegi
(készültségi
beszámolási

időszakok,

A pályázat 2020.08.03-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt áll.

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns.

nehézségek:

\.)
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10. számú adatlap
PROJEKT CÍME/

TOP-6.5.1-19 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE A

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR 3-4. SZÁM ALATII BÉRLAKÁSOK ENERGETIKAI

SZÁMA:

FEJLESZTÉSE

Projekt

Bruttó 275.024.121 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

Bruttó 275.024.121 Ft
100 %

intenzitás (%) :
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.09 .01-2022 .02 .28

befejezése:
Támogatási
Szerződés

Nem releváns .

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

rövid

(műszaki,

szakmai)

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja: A 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti önkormányzati
bérlakások energetika i korszerűsítése .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épület

tartalma :

meghatározó
korszerűs ítése

része

energetikailag

elavult,

üzemeltetése

költséges,

így

elengedhetetlen . A beruházás elsődleges célja és eredménye az

energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése . Az épület 1975-ben épült. A
függőleges

és vízszintes tartószerkezet előregyártott vasbeton váz, B30-as

vázkitöltő falazatta l. Az épület fűtése Távhős radiátoros fűtés, a helyiségenkénti
hőmérsékletszabályozás

termoszelepekkel megoldott.

Az épület tervezett energetikai korszerűsítésének elemei:
•

Tetőfödém :

A

tetőfelületekre

már

elkészült

kiegészítő

hőszigetelést

is

tartalmazó

további terhelhető hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre . A

páratechnikai problémák kiküszöbölése okán a hőszigetelésre vízszigetelés
készül.
•

Homlokzat: Az épületen található mészkőburkolat jelentős műszaki és
esztétika i értéket képvisel, ezért annak bontása, tisztítása

és új ból i

felhasználása megtörténik, alászigetelése valósul meg.
Projekt
állása

jelenlegi
(készültségi

A pá lyázat 2020 .06 .30-án benyújtásra került. 2020.07.07-én a Közreműködő

fok,

beszámolási

Szervezet Hiánypótlást írt ki a Támogatási kérelemre, melyet 2020.07 .31-én

időszakok,

kifizetési

Referatúránk teljesített.

kérelmek stb .)
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Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns .

problémák,
nehézségek:

11. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

TOP-6.1.5-16 GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBI LITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT

REGISZTRÁCIÓS

SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A ROZSR ÉTSZŐ LŐ B EKÖTŐÚT (NYUGATI 1.

SZÁMA:

SZ. /DÉLI IPARI PARK BEKÖTŐ ÚT/) FELÚJ ÍTÁSA

Projekt

Bruttó 600.000.000 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

Bruttó 600.000.000 Ft
100 %

intenzitás(%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.11.01-2021.12 .31.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

Nem releváns .

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály) :

Kazsukné Liszkai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid

Nyíregyháza

szakmai)

gazdasággal

fejlődése

szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi

rendelkezzen,

amely értékteremtő,

minőségi

munkahelyeken

keresztül biztosítja a város és vonzáskörzete lakosságának magas

szintű

foglalkoztatottságát, emiatt szerepel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programjának céljai között a gazdasági környezet élénkítése. A helyi
gazdaságfejlesztés

alapvető

célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a

helyi vállalkozások támogatása, beruházások vonzása, valamint foglalkoztatási
együttműködési

megállapodások,

paktumok

támogatása

által

a

térségi

foglalkoztatottság növelése. Ezen városfejlesztési cél nagyban hozzájárul a
Kormány 2014-2020 közötti időszakra meghatározott célkitűzéseihez, a helyi
gazdaság

erősítésén

keresztül az új munkahelyek teremtéséhez.

A projekt közvetlen célja a Rozsrétszőlő bekötőút 35130 j . (Nyugati 1. u. /Déli Ipari
Park bekötő út/) felújítása, útburkolatának erősítése és szélesítése, 964 fm.
hosszúságban. A felújítandó szakasz kezdete a Debreceni utcai körforgal om
körpályájának elméleti burkolatszéle, a 4925. j.

bekötőúti

ága. A felújítással

érintett útszakasz a 35130 j . bekötőút 0+950 km szelvényben, a Marso Kft.

\
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NYIREGYHÁZA

kapubejáratnál, azzal bezárólag ér véget, azaz a Marso Kft. és LUKOIL
csatlakozásaival érintett
Projekt

bekötőúti

szakasz, még a felújítás része.

jelenlegi

állása

(készültségi

A pályázat 2020.08.31-én benyújtásra került. Jelenleg az engedélyes tervek

fok,

beszámolási

készítése zajlik.

időszakok,

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

12. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

A 4400 NYÍREGYHÁZA, ROZSNYAI ÚT 8. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ ÉPÜLET
FELÚJÍTÁSA

SZÁMA:
Projekt

Bruttó 26.238.502 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

Bruttó 12.655.073 Ft
48,23 %

intenzitás(%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.10.16-2021.12.31.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

Nem releváns.

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

tartalma :

rövid
szakmai)

Balasa Roland Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi

költségvetéséről

szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására . A pályázat
2020.07.10-én került elektronikus úton benyújtásra a Magyar Államkincstár felé .
A pályázati program célja a települési önkormányzatok által fenntartott
bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő

_)
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ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a
közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az igazgatási
tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a rendszeres testmozgás
elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat

tulajdonában

lévő,

belterületi

közlekedési

infrastruktúra

fejlesztések

megvalósulása.
A pályázati alcélok közül az ac) alcélra : Egészségügyi alapellátást szolgáló
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás)
épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztésére, felújítására nyújtottunk be
pályázatot.
A pályázat keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában

lévő

Nyíregyházi

Egészségügyi

Alapellátási

Igazgatóság

telephelyeként fenntartott Gyermek-, és fogorvosi rendelő, valamint védőnői
szolgálat (4400 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8.) épületének külső, belső felújítását
szeretnénk megvalósítani.
A fejleszteni kívánt Gyermek-, és fogorvosi rendelő, valamint védőnői szolgálat
felújítása keretein belül az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:
•

A homlokzat egészségügyi ellátási funkciójú részeinek felújítása, javítása,

festése;
•

Részleges homlokzati nyílászáró csere;

•

Napelemek elhelyezése az épületen;

•

A homlokzati elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása az

érvényes előírások szerinti kialakítása;
•

Az utcai bejárati kaputól térvilágítás kiépítése az orvosi funkciójú

bejáratokhoz;
•

Leromlott állapotú vizes berendezésű tárgyak és csaptelepek cseréje;

•

Padlástéri zárófödém hőszigetelése, padlástéri deszkajárda kialakítása;

•

Ereszcsatornák

csapadékvíz

elvezetése,

csapadékvíz

szikkasztó

kialakítása;

-J_..)

•

Mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása a gyermekorvosi rendelőben;

•

Védőnői személyzeti vizesblokk kialakítása;

•

A szükséges helyeken belső nyílászárók cseréje;

•

A fogorvosi rendelő bejárati ajtaja előtt szélfogó kialakítása;

•

A védőnői bejárat előtt előtető kialakítása;

•

Az érintett funkciójú helyiségekben tisztasági festés;

•

A szükséges helyeken fali csempeburkolat és padlóburkolat cseréje;

•

A fogorvosi rendelőben páramentesítő berendezés elhelyezése;

•

A bejáratok fölött feliratok elhelyezése .

www.~YUUCi.YHAZA
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja megteremteni az
egészséges környezetet, az alapellátást biztosító körülményeket, hogy az
intézmény mindenki számára használható, komfortos és esztétikus legyen. A
jelenlegi felújítás egyik célja az akadálymentes mellékhelyiség kialakítása, mivel az
orvosi funkciójú terek jelenleg akadálymentes vizesblokk nélkül működnek . A
törvényi előírásoknak megfelelően és a használati igények kielégítésére egy új,
szabványos,

akadálymentes

mellékhelyiség

váróteremből megközelíthetően.

kerül

kialakításra

a

központi

Az akadálymentes vizesblokk belső berendezési

tárgyai, segédszerkezetei, kialakítása az akadálymentes használatra alkalmas
kivitelben készülnek. A fejlesztés keretein belül az épületen elhelyezésre kerülnek
napelemek az épület elektromos energia ellátásának segítésére és a környezetünk
védelmének érdekében. A megvalósítandó fejlesztések hatására a gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, valamint védőnői szolgálat számára az itt található épület meg
fog felelni a mai kor elvárásainak, valamint a fenntartási költségek csökkenni
fognak .
A pályázati kiírás 4. a) pontja szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény,
valamint a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 30 millió forintot. A
rendelkezésre álló keretösszeg 3000 millió Ft. E pályázati alcél esetén a teljes
fejlesztési költség legalább 50%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként
kell biztosítani.
A minimálisan vállalandó önerőn felül szükséges 928.356 Ft saját forrást
biztosítani a tervezési költségek fedezésére.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázat 2020.07.10-én benyújtásra került, jelenleg zajlik a bírálata .

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

13. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege :

_)

A „Magyar Multi Teq Program" keret ében kedvezmé nyes Teq multifun kciós
sporteszköz vásárlása

6 280 OOO Ft
6 280 OOO Ft

NYIREGYHÁZA

Támogatási

100%

intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése :

Tervezett kezdet: 2020.09.17.
Tervezett befejezés: 2020.12.01.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns

módosításainak
dátumai :
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

rövid

A pályázat célja kedvezményes Teq multifunkciós sporteszköz vásárlása a

(műszaki, szakmai)

sportolási lehetőségek javítása, a szabadidősport gyakorlása és a rendszeres
mozgás elősegítése érdekében. A „ Magyar Multi Teq Program" lehetőséget nyújt

tartalma :

a Teq sporteszközök kedvezményes árú megvásárlására az alábbi feltétetek
szerint: a sporteszköz teljes bruttó árának 50%-át szükséges

önerőként

biztosítani,

a fennmaradó részt a Teqball Cégcsoport jelen pályázat keretében átvállalja. A Teq
One asztal teljes bruttó ára 890 .000 Ft, amely jelen pályázat keretében bruttó
445.000 Ft kedvezményes áron érhető el. A Teq Lite asztal teljes bruttó ára 350 .000
Ft, amely jelen pályázat keretében bruttó 175.000 Ft kedvezményes áron érhető
el. A kiszállítás kedvezményes díja asztalonként bruttó 25 .000 Ft Magyarország
területén, valamint a Teq One asztalok telepítésének költsége bruttó 20.000 Ft
asztalonként.
A felhívás keretében Önkormányzatunk összesen 12 darab Teq One asztal és 2
darab Teq Lite asztal kedvezményes megvásárlását tervezi, a beszerzés értéke
teljes áron számítva kiszállítással és telepítéssel együtt bruttó 11. 970.000 Ft. A
pályázati felhívás alapján az Önkormányzat által biztosítandó önerő összege bruttó
6.280.000 Ft. A beszerzett sporteszközöket közterületekre szeretnénk kihelyezni az
alábbi városrészekben: Belváros, Bujtosi Városliget, Kertváros, Nyírszőlős, Oros,
Borbánya, Jósaváros, Malomkert, Hímes, Sóstó, Sóstóhegy.
Projekt

jelenlegi

állása (készültségi
fok,
beszámolási

A pályázat benyújtása 2020.09.17. napján megtörtént. Jelenleg a szállítás és a

időszakok,

telepítés ütemezése zajlik.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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