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Ügyintéző : Morva i Zsuzs a

ELŐT E RJESZTÉS
- a Közgy ű lés h e z a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című
pályázati felhívásra benyújtott, a Szent István - Szarvas utcák útburkolat felújítását célzó pályázati program elfogadására

„.~~.„~;~1c~·~~~~·~~ · · t
polgármester

.................

l

~~······ ·

Kósa Árpád
kab i netvezető

1

· · · · ··· · · · · ~··· ·

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakma i előkész ítéséért
felelős fejlesztési helyettes kabinetvezető

Pató István
az e l őterjesztés szakma i előkész ítéséért
felelős ki .elölt osztá l yvezető

.'.~........

......

Karóczka i Adrienn
az e l őterjesztés szakmai előkészítéséért
fele l ős referatúravezető "'
az e l őterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző szemé lyek aláír · sa :
·'
Vé l eményező

~--

bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulaj do nosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégia i és Környezetvédelm i Bizottság

Dr. Szemán Sándor
címzetes főj egyző

L' fH .
.....r1~1ú1
e ...........................
Faragóné Szé les Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

www.~YIREGYHAZA.HU

N y

R E G Y H Á Z A

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL:
KARÓCZKAl.ADRIENN(éi)NYIREGYHAZA.HU

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI
OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL:
VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország Kormánya által meghirdetett Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázati program felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. február 12-én pályázatott nyújtott be "Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása" címmel.
Nyíregyháza fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi gazdasággal rendelkezzen,
amely értékteremtő , minőségi munkahelyen keresztül biztosítja a város és vonzáskörzete lakosságának
magas szintű foglalkoztatottságát, 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 együttműködés i megállapodások, paktumok támogatása által a térségi foglalkoztatottság
növelése. A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb területei a városi üzleti infrastruktúra fejlesztése, a
gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztési beruházások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés
erősítése

és a fenntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása . Ezen városfejlesztési cél nagyban

hozzájárul a helyi gazdaság erősítésén és diverzifikálásán keresztül az új munkahelyek teremtéséhez.
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

biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett

elősegítsük

számára

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:
- a Szent István utca az András utca és a Nagykörút közötti szakaszon;
- a Szarvas utca az Országzászló tér és az Arany János utcai körforgalom közötti szakaszon.
A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő és ösztönző beruházások,
valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése egyaránt tervezett.
A különböző
megszüntetése,

helyszíneken tehát

burkolat felújítás,

akadálymentesítés,

autóbuszöblök

kerékpáros
szükség

létesítményekben

szerinti

átépítése,

szakadási

pont

autóbuszperonok

akadálymentesítése, a csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése , szükség szerinti egyéb
beavatkozások megvalósítása mellett.
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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 területeke n, minden közleke dő számára
biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére törekszünk.
A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul :

•
•
•

a projekt tervezett összköltsége: 582.268.082, - Ft
az igényelt támogatás összege: 582.268.082, - Ft
saját erő : 0 Ft

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama : 2021. május 1. - 2022 . szeptember 30. A támogatott
tevéke nység megvalósítási ideje a támogatási szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 48 hónap.
Kérjük a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést

az

előterjesztést

megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2021. június 16.

Tisztelettel:
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
...... ./2021. (Vl.24.) számú
határozata
a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és

munkaerő

mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"

című

pályázati felhívásra benyújtott, a Szent István - Szarvas utcák útburkolat felújítását célzó pályázati program elfogadására

A

a

Közgyűlés

TOP-6.1.5-16

kódszámú,

Gazdaságfejlesztést

és

munkaerő

mobilitás

ösztönzését

szolgáló

közlekedésfejlesztés e. pályázati felhívásra benyújtott, a " Szent István és Szarvas utcák útburkolat
felújítása" c.

pályázati program 582.268.082, - Ft

összköltségvetésű,

saját

erőt

nem

igén ylő

pályázati

program tartalmáva l és megvalósításával egyet ér t.

Felelős:

Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, osztályve zető
Karóczkai Ad rienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

fo lyamatos

Nyíregyháza, 2021. június 24.

A határozatot kapják:
1./ a Közgyűlés tagja i
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal

belső

szervezeti egységeinek vezetői
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