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ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez Intelligens gyalogosvédelmi rendszer közérdekű kötelezettségvállalás útján történő megvalósítására
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polgármester

,
Dr. Kása Brigitta
aljegyző, főosztályvezető

Az előterjesztés
törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző v\,
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Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:
- Városstratégiai és Környezetvédelm i Bizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a biztonságos közlekedés, a
gyalogosbiztonság
elősegítésében.
A
gyalogosbiztonság
terén
fellelhető
innovatív
közlekedésbiztonsági megoldások közül tavaly év végén létesült közérdekű kötelezettségvállalásból
SafeCross „okos-zebra" Nyíregyházán, a Korányi F. utcán az Északi temető hátsó bejáratához közeli
gyalogátkelőhelyen. Az eltelt időszakban azt tapasztalatuk, hogy a lakosság pozitívan fogadta a
rendszert és az autósok egyre inkább értik a zebra működési elvét, odafigyelnek a villogó prizma
jelzésekre és óvatosabban közlekednek. A kedvező fogadtatást látva, ebben az évben több helyen is
tervezünk hasonló rendszert telepíteni a városunkban, nagyobb részt pályázati forrásból.
A Generali a Biztonságért Alapítvány idén is pályázati felhívást tett közzé települések számára
„okos-zebra" megvalósítására. A pályázónak a költségek 50%-át kell önerőként vállalnia, a
fennmaradó 50%-ot a pályázat kiírója biztosítja, közvetlenül a kivitelező számára. A pályázat beadási
határideje 2019. április 30. napján jár le. Az Alapítvány 2019-ben összesen legfeljebb 20 településen
történő , településenként 1 db okos zebra rendszer kiépítésének a támogatását vállalja.
Szakembereinkkel és a Rendőrséggel egyeztetve, továbbá a közelben lévő létesítmények (Jókai Mór
Református Általános Iskola, Református Templom, Esperesi Hivatal, Erste Bank Fiók, Telekom
Üzlet) látogatottságát felmérve, egyetlen belvárosi helyszínre kívánunk pályázatot benyújtani, amely
az Országzászló tér és a Kálvin tér találkozásánál lévő jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőhely
(nyíregyházi 17911 hrsz.). A beruházás teljes becsült költsége nagyságrendileg bruttó 2.500.000,- Ft.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalásával a pályázat benyújtását a
SafeCross intelligens gyalogátkelőhely megvalósítására a Generali a Biztonságért Alapítvány 50%os közérdekű kötelezettségvállalásával, továbbá 50%-os önerő polgármesteri keretből történő
biztosítása mellett támogatni, elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. április 18.
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melléklet a HFO 7-2/2019. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„„„/2019. (IV.25.) számú
határozata
Intelligens gyalogosvédelmi rendszer közérdekű kötelezettségvállalás útján történő megvalósításáról

A Közgyűlés

1./ A Generali a Biztonságért Alapítványhoz SafeCross intelligens gyalogátkelőhely létesítésére
vonatkozó pályázat benyújtását a nyíregyházi 179/1 hrsz-on lévő gyalogátkelőhely vonatkozásában
50%-os önerő polgármesteri keretből történő biztosítása mellett támogatja .
2./Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megvalósításhoz szükséges szerződés{-ek)
aláírására.
3.) Utasítja a közút kezelőjét, a NYÍRVV Nonprofit Kft-t az útfenntartó részéről a megvalósítás
érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

lgnéczi Csabáné

ügyvezető

A határozatról értesül :
1)
2)
3)
4)

A Közgyűlés tagja i
A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.)
Generali a Biztonságért Alapítvány (1066 Budapest, Teréz Krt. 42-44.) pályázat benyújtásával
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