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ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és
közlekedésfejlesztés"

című

munkaerő

mobilitás ösztönzését szolgáló

pályázati felhívásra benyújtott, a Tiszavasvári út - Derkovits utca

csomópontjának fejlesztését tartalmazó benyújtott pályázati program elfogadására
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Hagymási G~ula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
fejlesztési helyettes kabinetvezető

felelős
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Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kijelölt osztályvezető

<:[__

ri '

.........<1J.=-::'J!-:::"::"........ .
Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető ~

az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása :

~ _/
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégia i és Környezetvédelmi Bizottság
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Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

- Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

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 együttműködési megállapodások, paktumok támogatása által a térségi foglalkoztatottság
növelése . A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb területei a városi üzleti infrastruktúra fejlesztése, a
gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés i beruházások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés
erősítése és a fenntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása . Ezen városfejlesztési cél nagyban

hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti időszakra meghatározott célkitűzéseihez, a helyi gazdaság
erősítésén

és diverzifikálásán keresztül az új munkahelyek teremtéséhez .

A projekt célja a Tiszavasvári út {36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút) - Derkovits Gyula utca

csomópont környezetének átépítésével közlekedésb iztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását
biztosító beavatkozás kivitelezése. Az érintett útszakasz kapacitásának és közlekedésbiztonságának növelése
érdekében, a Tiszavasvári úti két, Derkovits és Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított
közelségére való tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A megvalósítás során az út 2x2 sávos építése
tervezett a szükséges kanyarodó sávok kialakításával, forgalom által vezérelt és forgalom által befolyásolt
jelzőlámpás

forgalomszabályozás megvalósítása mellett. A keresztmetszet bővítése szükségessé teszi az út

melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer
átépítését. A 36 sz. út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos
történő

átkelőhely

felüljárótól távolabb

áthelyezésére szintén szükség van .

A fejlesztendő Tiszavasvári út - Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető utak találkozási
pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan je lentős forgalommal és gazdasági szempontból
stratégiai jelentőséggel bír. A város nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a Városközpont között
összeköttetést a 36 sz . főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül

érhetőek

el továbbá a délnyugati ipartelepen

található nagyobb gyáregységek, úgymint például a Michelin, a ContiTech és az Eismann . Mindemellett igaza
az is, hogy a 36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a nyugati irányból
érkező

gazdasági forgalmat.

A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a la kossági forgalom lebonyolítása szempontjából is

kimagasló

jelentőségűek .

A kertvárosi lakórész forgalmának kb. 90%-a a közúti felüljárón keresztül éri el a

város többi részét, haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé .
A pályázati dokumentációt 2021. február 12-én nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet részére . A
költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul :
•

a projekt tervezett összköltsége: 855.049.044 Ft

•

az igényelt támogatás összege : 855.049.044 Ft

•

saját erő: 0 Ft
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A támogatott tevékenység megvalósítási ideje a támogatási

szerződés

hatályba lépését

követő

legfeljebb 48

hónap.
A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban kerül kidolgozásra, ezt
a pontos műszaki tartalom ismeretében a tervezett költségek is pontosításra kerülnek.

követően

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

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
közlekedésfejlesztés"

című

munkaerő

mobilitás ösztönzését szolgáló

pályázati felhívásra benyújtott, a Tiszavasvári út - Derkovits utca

csomópontjának fejlesztését tartalmazó benyújtott pályázati program elfogadásá ra

A
a

Közgyűlés

TOP-6.1.5-16

kódszámú,

Gazdaságfejlesztést

és

munkaerő

mobilitás

ösztönzését

szolgáló

közlekedésfejlesztés c. pályázati felhívásra benyújtott, a Tiszavasvári út - Derkovits utca csom ópontjának
fej lesztését tartalmazó, 855.049 .044 Ft

összköltségvetésű,

saját

erőt

nem

igénylő

pályázati program

ta rtalmával és megvalósításával e gy e t ért .
Felelős:

Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési

Osztályvezető

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmened zsment
Határidő:

Referatúravezető

folyamatos

Nyíregyháza, 2021. június 24.
Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgá rmesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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