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ELŐTERJESZT ÉS

- a Közgyűléshez a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című
pályázati felhívásra benyújtott, Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán című
pályázati program elfogadására
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Tisztelt Közgyűlés!

A 2014-2020-as fejlesztések előkészítéseként a megyei jogú városok a 314/2012 . (Xl.8 .) Kormányrendelet
szerint elkészítették településfejlesztési koncepciójukat és integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS) .
A tervezési folyama t

következő

szakaszában a megyei jogú városoknak el kellett készíteniük az integrált

területi programja ikat.
Az Integrált Területi Program (ITP) az „Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak
kidolgozásához és megvalósításához"
és Településfejlesztési Operatív

című

iránymutatá s alapján a kormányzat által meghatározott Terület-

Program

(TOP) forráskerethez

igazodó és

abból

finanszírozható

projektcsomagok összessége. A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére
jogosultak.
2021. április 30-án benyújtásra került a TOP-6.1.4-16-NYl-2021-00009 azonosítószámú, „Turizmusfejlesztés
keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán"

című

projekt támogatási kérelme. A kérelmet a

Pénzügymin isztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
vezetője
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szerződés

összegű

támogatásra érdemesnek ítélte 2021. június 8-án . Jelenleg a támogatási

kötése zajlik.

A projekt keretében tervezett fejlesztés

alapvetően

hozzá járul a helyi, illetve térségi

attrakció létrehozásához, ezáltal biztosítva a turisták általi helyben tartózkodási
erősíti

foglalkoztatás-bővítés

a helyi-térségi

idő

jelentősé gű

turisztikai

meghosszabbítását, mely

potenciáját. A fejlesztés közvetett célja a régió turisztikai

versenyképességének javítása, turisztika i termékkínálatának

bővítése,

a térségben

meglévő

turisztikai

vonzerőre

alapozva, a területi- és szezonális koncentráltság oldása . Továbbá cél, hogy regionális szinten

egymást

kiegészítő

turisztikai

fejlesztések

generálódjanak,

melyek

növelik

a

régióban

eltöltött

vendégéjszakák számát. A projekt célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló turisztika i
attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül a foglalkoztatás növelése érdekében. A
fejlesztés által emelked ik a városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal-közvetett módon
-

jelentős

helyi-térségi

foglalkoztatás-bővítési

potenciált hordoz magában. A fentieken

túlmenően

a projekt

közvetett célja Nyíregyhá za város turisztikai komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben
lakosság

életminőségének

élő

javítása, GDP növekedés elérése.

A Sóstói Múzeumfalu részeként, a Nyíregyháza város turisztikai attrakcióinak sorát kívánjuk bővíteni a
„Mesekert"

szabadidős

élménypark kialakításával, ahol a kisgyereke k és családjaik juthatna k majd eredeti és

egyedülálló élményekhez. A Mesekert élménypark kifejezetten a magyar mese és animációs filmekre épülő
interaktív hatalmas „játszóház", ahol az egyes mesék miliőjében a gyerekek feloldódhatnak a jól ismert mesék
világában. Az élménypark célja, hogy aki belép ebbe a vilá gba, az maga mögött hagyja a mindennapok
gondjait, elfeledje a stresszt és önfeledten merüljön el a fantáziavilágban.
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A Mesekert ötlettel egy olyan élményparkot kívánunk kialakítani, amely minden területen élményt nyújt a
látogatónak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, legyen szó, játékról, izgalomról vagy akár gasztronómiai
élményről ,

minőségi

vagy csupán csak egy nagy sétáról a mese világában . A

legmagasabb

sz intű

és biztonsági

előírások

betartása mellett kerül megvalósításra a park.

A beruházás a Sóstói Múzeumfaluval közvetlenül szomszédos, önkormányzati tulajdonú, 2,66 hektár
nagyságú területen valósul meg. A beruházás eredményeként a Múzeumfaluban már
kínálat új attrakciókkal

bővül,

a szolgáltatások, múzeumi programok színvonala

emelkedik és új célcsoportok,

elsősorban

a fiatal

felnőttek

elérésére is

nő,

meglévő

kulturális

miáltal a látogatók száma

lehetőség

nyílik. A projektötlet a

falvak, települések határában korábban rendszeresen megjelenő mutatványosokra épül, a Múzeumfaluval
szomszédos területen berendezett népmesei tematikájú Mesekert a faluszéli vurstlik hangulatát idézi meg,
jelentős

számú látogatót vonzva a Múzeumfa luba is. A Mesekert projekt a kiállítási témákon és tárgyakon,

eszközökön (népmese, a régi korok vurstlijainak megidézése), a családok és gyerekcsoportok részére
meghirdetett, a mesékhez kötődő múzeumpedagógiai foglalkozásokon, továbbá a közművelődési
programokon (népmesei vo natkozású rendezvények, játszóházak) keresztül kapcsolódik be a Sóstói
Múzeumfalu alaptevékenységébe .
A költségbecslés

al~pján

a pályázat költségvetése a

következőképpen

alakul :

•

a projekt tervezett összköltsége: nettó 3.000.000.000 Ft.

•

az igényelt és megítélt támogatás összege: nettó 3.000.000.000 Ft.

A pályázat benyújtásának

időpontja :

2021. április 30.

A pályázat pozitív elbírálásának időpontja: 2021. június 08.

Nyíregyháza, 2021. június 16.
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
„.„ . ./2021. {Vl.24.) számú
határozata
a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című
pályázati felhívásra benyújtott, Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán című
pályázati program elfogadására

A Közgyűlés
az „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" e. felhívás keretében
benyújtott, Mesekert megvalósítását tartalmazó nettó 3.000.000.000 Ft
program tartalmával és megvalósításával egyetért.

összköltségvetésű

pályázati

Felelős:

Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamatos

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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