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ELŐTERJESZTÉS 

- a Közgyűléshez -

A GINOP-7.1.9-17 kódszámú, „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése" 

című benyújtott pályázati program elfogadására 

Véleményező bizottság vagy bizottságok: 

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 

- Pénzügyi Bizottság 

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 
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Dr. Kovács FerencV' 
polgármester . 

Pató István 

az előterjesztés szakmai előkészítéséért 
felelős kijelölt osztályvezető J--

-.kC. ....... l {;~ --~~~ -~-~(le;__ 
Hagymási Gyula 

az előterjesztés szakmai 

előkészítéséért felelős( 

referatúra vezető .-t_1..._ • 

törvényességi véleményezést végző 

sze~ 

dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

tJ {1f f1-·, 
Faragóné Széles Andrea 

jegyzői kabinet vezetője 
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A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az országos és nemzetközi jelentőségű természeti 

és kulturális örökség helyszínek fejlesztését . A cél elérését a Kormány egyedi döntéssel jóváhagyott kiemelt 

turisztikai fejlesztési térségek fejlesztési stratégiájában foglaltak megvalósítása érdekében tervezi 

megvalósítani a Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című 

Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Nyíregyháza a Kormány 1092/2017. (11. 21.) számú, a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai 

fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához 

szükséges források biztosításáról című határozata alapján jogosult a fenti pályázati felhívásra támogatási 

kérelmet benyújtani . 

Jelen pályázatra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 

konzorciumot hozott létre. A pályázatban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának valamennyi 

beszerzése, közbeszerzése előkészítésében konzorciumi tagként részt vesz a Magyar Turisztikai Ügynökség 

Zrt., aki a felhívások műszaki, szakmai specifikációját előzetesen véleményezi . A véleményezés keretében a 

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. javaslatot tehet a műszaki, szakmai specifikáció kiegészítésére, a marketing 

tevékenysége felett pedig szakmai felügyeletet gyakorol. 

A projekt közvetlen céljai: 

• a jelenleg meglévő fő turisztikai attrakciók kiegészítése önállóan is vonzerőként értelmezhető, 

innovatív kínálati elemmel; 

• a gyógyhely zöldterületeinek minőségi fejlesztése; 

• a térségi kínálat elérhetőségének javítása, a környéki vonzerők bekapcsolása a helyi kínálati elemek 

csomagjába ; 

• a parkolási infrastruktúra fejlesztésével a fő turisztikai attrakciók elérhetőségének könnyebbé és 

hatékonyabbá tétele; 

• a helyi és regionális piac organikus termékeinek bemutatása, értékesítése, tematizált események 

szervezése. 

A fejlesztések közvetlen és közvetett hatásai révén az idelátogatók több élménnyel gazdagodnak, 

kényelmesebbé válik a parkolás, fokozottabban integrálhatók és csomagban is értékesíthetők lesznek a 

térség turisztikai vonzerői. Növekedhet a visszatérési ráta, összességében pedig nő a vendég- és látogatószám 

és ezzel együtt a turizmusból származó bevétel. A pályázat keretében megvalósítani kívánt 

Gyógyhelyfejlesztés célja a turisztikai szezon meghosszabbítása. A tervezett fejlesztések kiegészítik a 

gyógyfürdő meglévő kínálatát, egész évben igénybe vehető, piacképes szolgáltatások, attrakciók jönnek létre . 
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A pályázat keretén belül az alábbi fő tevékenységek valósulnak meg: 

• Szökőkútpark kialakítása az AQUARIUS élményfürdő előtti parkban és a volt Szeréna laki ingatlan déli 

részén hang- és fény effektekkel, kapcsolódó térrekonstrukcióval, 

• Kerékpárkölcsönző és szerviz pont kialakítása, kerékpárok beszerzése, 

• Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és AQUARIUS Élményfürdő előtti 

szakaszokon, 

• 3 db nyilvános WC telepítése, 

• Zöldfelület rekonstrukció - és egyéb turisztikai célú épített/telepített kiegészítő élményelemek 

kialakítása, 

• Trambulin park kialakítása. 

A pályázati dokumentáció 2018. január 15-én került benyújtásra . A költségbecslés alapján a pályázat 

költségvetése a következőképpen alakul : 

• a projekt tervezett összköltsége : 992 329 869 Ft 

• az igényelendő támogatás tervezett összege: 992 329 869 Ft 

• saját erő : várhatóan 0 Ft 

A vissza nem tér ítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 50%-ig. 

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően 

legfeljebb 36 hónap. 

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

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

szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. január 17. 

l ~"-\\..__\ 
Pató István 

Tisztelettel: 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Osztályvezető l"--' 
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Hagymási Gyula 

Pályázatok és Projektmenedzsment 

Referatúra vezető J1. 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
.„ ... ./2018. (1. 25.) számú 

határozata 

A GINOP-7.1.9-17 kódszámú, „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése" 

című benyújtott pályázati program elfogadásáról 

A Közgyűlés 

a Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése e. felhívás keretében 

benyújtott, „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése" 992 329 869 Ft 

összköltségvetésű, saját erőt nem igénylő pályázati program tartalmával és megvalósításával egyetért. 

Felelős: 

Pató István, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt osztályvezető, Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Osztály 

Hagymási Gyula, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős referatúra vezető, Pályázatok és 
Projektmenedzsment Referatúra 

Határidő: folyamatos 

Nyíregyháza, 2018. január 25. 

Erről értesülnek: 

1./ a Közgyűlés tagjai 

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