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- a Közgyű l éshez -

a TO P-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"
pályázati felhívásra benyújtott, Szé lsőbokori út fejlesztése 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 folyamat következő szakaszában a megyei jogú városoknak el kellett készíteniük az integrált
területi programjaikat.
Az Integrált Területi Program (ITP) az „Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak
kidolgozásához és megvalósításához"
és Településfejlesztési

című

iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott Terület-

Operatív Program

(TOP) forráskerethez

igazodó

és

abból

finanszírozható

projektcsomagok összessége. A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére
jogosultak.
Az ITP céljai között szerepel a gazdasági környezet élénkítése . 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 .
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 város i 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.
A projekt célja, hogy Nyíregyháza délnyugati és délkeleti részén található gazdasági, kereskedelmi területei
jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára . Nyíregyháza
jelen pályázat révén közvetetten 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 Szélsőbokori út felújítását tartalmazza. A Szélsőbokori út
a város dél-nyugati részén elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja. A város délnyugati területén
elhelyezkedő vállalatokhoz a 36-os számú útról többek között a Szélsőbokori úton keresztül jutnak el a

munkavállalók. A Tiszavasvári úti csomóponttól kezdődően felújításra kerül a Szélsőbokori út teljes
hosszában. A meglévő 6 méter széles burkolat kiszélesítésre kerül a meglévő út felújításával egyidejűleg. A
szélesítés után irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kerül kialakításra . Szélsőbokori út lakóövezeti
részein a hiányzó járdaszakaszok is kiegészítésre kerülnek, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos
közlekedést.
A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:
•

a projekt tervezett összköltsége : bruttó 920 682 874 Ft.

•

az igényelt és megítélt támogatás összege: bruttó 920 682 874 Ft.
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A pályázat benyújtásának idő pontja : 2021. február 12.
A pályázat pozitív elbírálásának időpontja : 2021. március 21.
A támogatott tevékenység megvalósításának kezdő időpontja : 2021. május 01.
A projekt tervezett fizikai befejezésének időpontja: 2022 . szeptember 30 .
A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció rendelkezésre áll, amelyre tekintettel
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

a kivitelező

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

Nyíregyháza, 2021. június 16.
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határozata

a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"
pályázati felhívásra benyújtott,

A

Szélsőbokori

út fejlesztése

című

pályázati program elfogadására

Közgyűlés

a TOP-6.1.5-15 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és
felhívás

keretében

összköltségvetésű

benyújtott,

Szélsőbokori

munkaerő

mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés

út fejlesztését tartalmazó

című

bruttó 920 682 874

Ft

pályázati program tartalmával és megvalósításával egyetért .

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 tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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