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Ügyiratszám: PKAB/59-2/2018 

Ügyintéző: Karóczkai Adrienn 

NYIREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGARMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS 
VÁROSÜZEMELTETESI OSZTALY 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647 
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU 

TÁJÉKOZTATÓ 

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, 
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól 

Véleményező bizottság vagy bizottságok: 

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 

- Pénzügyi Bizottság 

- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 

- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 

-Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 
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az előterjesztés szakmai 
előkészítéséért felelős 

osztályvezető 

......... ~~~~;;;;;~t~tl~· ···· 
az előterjesztés szakmai 
előkészítéséért felelős 

referatúravezető 

törvényességi véleményezést végző 
személyek aláírás · 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Faragóné Széles Andrea 
Jegyzői kabinet vezetője 
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NYIREGYHAZA 
MEGYEI JOGÚ VAROS 

POLGARMESTERI HIVATALA 

PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 
REFERATÚRA 

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.; 83. 

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311·041 
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU 

Tisztelt Közgyűlés! 

NYIREGYHAZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS 
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310 647 
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@)NYIREGYHAZA.HU 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni 

mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket . 

Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozit ív elbírálásban 

részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására 

ad lehetőséget az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is . 

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból 

megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő 

pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az előterjesztés 1., 2., és 3. számú 

mellékletei tartalmazzák. 

Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív 

jellegűek, ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési i dőpontok a pályázatok készítésekor 

készült adatlapokon szereplő tervezett adatok szerint, illetve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és 

Közreműködő Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek 

feltüntetésre. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint 

jóváhagyni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6. 
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Hagymási Gyula 

Pályázatok és 
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Referatúravezető 
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NYIREGYHÁZA NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEI JOGÚ VAROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS 

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTALY 
REFERATÚRA 

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311 -041 

E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524 547; FAX: +36 42 310-647 

E·MAIL: VAROSFEJLESZTES@>NYIREGYHAZA.HU 

A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSE 

„„„./2018. (IX 06.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, 

megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és 
lezárás alat t lévő pályázata iról készült t ájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja. 

Fe l elős: Városfej lesztési és Városüzeme ltetés Osztályvezető 
Gazdasági Osztályvezető 
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető 

Határidő: fo lyamatos 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6. 

Erről értesülnek: 

1./ a Közgyűlés tagjai 

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

N y R E G Y H A Z A 

WWW .NYI REG YHAZA.H U 



1. számú melléklet a PKAB / 59-2- /2018. számú előterjesztéshez 

Lezárás alatt lévő projektek 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Projekt címe és kódszáma 

Új Óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra való 

méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán 

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 
ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE 

NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. 

(HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT 

TOP-6. 6.2-15-NYl -2016-00001 

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE 

ETI-17-0009 

Értékünk a család programsorozat 

CSP-CSBM-17-0052 

Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése" 

KAB-KEF-17-A-26004 

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 

NEM ZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

URBACT 111 - TECHTOWN" 

TechTown 186 

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI 

ÁLLATPARK TERÜLETÉN 

TOP-6.1.4-15-NYl -2016-00002 

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS 
12. SZÁLLODA ÉPÍTÉSE 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ 

13. ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE 

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, 

14. ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 
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1.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN 

254 011 643 Ft 

142 833 581 Ft 

56 % 

Kezdet: 2016.09.30. 
Befejezés: 2018.12.21. 

2016. szeptember 27. 

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca 
- Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerü l megvalósításra, földszinti un. 
pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündérkert Keleti Óvoda 
feladatellátási helye lesz eggyel több. Az e lhelyezkedésbő l adódóan a kórházi 
dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít 
férőhelyet. A Tündérkert Keleti Óvoda három tagint ézményében is 27-28 
fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhítene 
a megépülő új óvoda. 

A jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján az óvoda 3 db, egyenként 
25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel 
került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények 
tervezési elő írása it és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012.(Vlll. 31.) EMMI rendelet 
2. sz. mellékletét. 

A tervezési program szerint 

- valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik, 

tornaszoba készül, sportszertárral 

az étkeztetés me legítőkonyhával biztosított, 

mozgáskorlátozott gyermekek/fel nőttek számára akadálymentes bejárat 

és akadálymentes WC kialakítása szükséges, 

a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvoda pszichológusnak is he lyet 

biztosít. 
\'lw" ...... W„H .-1..i.•C.."'l'W'·~,,.11i 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m2-re eső fajlagos költségek, 
valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé 
teszi a 3 éves kortól az óvodába járást. 

A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján 

142.833.581,-Ft támogatásban részesült. A kiviteli tervek elkészültek, valamint 

elkészült a terület megosztás utáni állapotát tükröző megosztási vázrajza és 

folyamatban van annak földhivatali átvezettetése. 

A terület megosztásából adódó helyrajzi szám változás miatt az építési engedélyt 

módosítani kellett. 

A külső és belső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős használatbavételi 

engedéllyel is rendelkezünk. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitja kapuit. 

A pályázat elszámolása benyújtásra került és a hiánypótlás is teljesítve lett. 

A pályázatban 11.239.500 Ft-ot állítottunk be eszközbeszerzésre, melyből csak a 

belső eszközök elszámolhatók. Az ebből adódó, eszköz soron keletkezett 5 074 460 

Ft támogatás átcsoportosítását kérelmeztük az építési sorra, ezzel is csökkentve a 

biztosított saját erő mértékét és a támogatás teljes felhasználását. 

A projekt megvalósításához szintén a saját forrás csökkentése érdekében TOP 

forrást is igényeltünk több mint 72 millió forint összegben, amely szintén csökkent 

az eszköz soron keletkezett megtakarítás miatt. 

A projekt forrás összetétele az alábbiak szerint alakul: 

Hazai forrás támogatás tartalma: 142 833 581 Ft 

Haza forrás önerő tartalma: 111178 062 Ft 

TOP forrás támogatás tartalma: 68 433 296 Ft 

Mindösszesen: 322.444.939Ft 

TOP forrásból TSM-re visszahulló összeg: 3 786 387 Ft 

A hazai forráshoz kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 

2018.június 26-án került elfogadásra az S 074 460 Ft összeg építési költségre 

történő átcsoportosításával. 
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2. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 
SZÁMA: 

Projekt 
2 214 943 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
555 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
25,06% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.10.30. 

kezdete és 
Befejezés: 2017.12.31 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. október 6. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Tii ki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési 
(műszaki, szakmai) megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki 
tartalma: technika i eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására, épületének 

karbantartására, felújítására van lehetőség. A pályázat keretében 
Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház (Nyíregyháza, 
Margaretta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati 
nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani. 

Projekt jelenlegi A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege. A végleges 
állása (készültségi szakmai tartalom átalakítása megtörtént. A megváltozott műszaki tartalom 7 db 
fok, beszámolási külső nyílászáró cseréjét és a nyílászárók körüli javítási munkákat tartalmazza, 
időszakok, valamint az épületben található színpad elhasználódott deszkázatának cseréjét, 
kifizetési kérelmek amely összességében bruttó 2.214.943,-Ft. 
stb.) 

A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás alapján a vállalkozási 

szerződést megkötésre került, a kivitelezés lezajlott és 2017. november 30-án 

megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A pályázat megvalósulásáról a pénzügyi és 

szakmai beszámoló benyújtásra került, a zárásról értesítést még nem kaptunk. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 

WWVli'.HYIRCGVHAlA.HU 
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3. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra 
való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán 

80 516 988 Ft 

80 516 988 Ft 

100% 

Kezdet: 2017 .05.01 
Befejezés: 2017.11.30 

Tii ki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta 
be pályázatát a Magyarországon található 1. világháborús hadisírok és emlékművek 
felújítása témában. Mivel a pályázati felhívás alapján pályázatot a rendelkezésre 
álló keretösszeg kimerüléséig van lehetőség benyújtani, a kiíró lehetőséget 

biztosított plusz forrás igénybevételére, ami alapján a projekt szakmai tartalmának 
bővítésére került sor. 
A Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója az új 
szakmai tartalom mellett tartalmazza 325 db sisakos sírkő felújítását, amiből 150 
db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db 
alap készül, és további 165 db fémtábla is felirattal. Az ehhez kapcsolódó 
tereprendezési munkálatok mellett a sírkövek tisztítása is megvalósul. A 269 db 
párnaköves/ferde lapú sírok a szükséges talajmunkák elvégzését követően 

egységesen új beton alapokat kapnak, megtörténik további 139 új sírkő legyártása 
alappal együtt, és 339 db fémtábla és annak feliratozása . A fejkövek legyártásán 
kívül, megvalósul azok lerakása és tisztítása magasnyomású mosóval és 
vegyszerrel, a betűk vésése és festése és impregnálása kézi erővel. 
A temetőben 1791 db kettős keresztes fejköves síremlék található, melyből 4 db
ot cserélni kell, és további 102 sírkövet alappal együtt le kell gyártani. 1787 db 
fejköves síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása is megvalósul. 
A sírkövek legyártásához összesen 9 db öntőformára van szükség. 
A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m2-en, díszburkolattal 
ellátott sétányt alakítunk ki. A kerítés belső része köré több mint 20 éve telepített 
ciprus helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül telepítésre, valamint 
megtörténik az elöregedett fák gallyazása is. A kopjafás, turul és a 

megemlékezések központi helyéül szolgáló fő emlékmű szintén felújításra kerül. 
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A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek hosszú 
évekre biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét. 

Projekt jelenlegi A 2017. április 13-án kelt támogatási döntésről szóló határozat alapján 

állása (készültségi Önkormányzatunk 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 
fok, beszámolási 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezővel 2017. szeptember 22-én 
időszakok, 

megkötöttük a vállalkozási szerződést, majd a kivitelezést követően 2017. 
kifizetési kérelmek 
stb.) december 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel, garanciális javítások 

megtörténtek. 

A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújtása megtörtént. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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4. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1. 

3 127 OOO Ft 

3 127 OOO Ft 

100% 

Kezdet: 2016.06.01. 
Befejezés: 2017.12.31. 

2016. szeptember 

Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

A pályázat célja, a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott 
múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális 
örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében. 

A Jósa András Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző 

műtárgyvédelemre, nemcsak az „anyaintézményben", de az állományvédelmi 
feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és 
múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében tizennyolc 
helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs, Nagykálló, 
Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény, Szatmárcseke, 
Mátészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárda, Hodász, 
Nagyecsed). A támogató munka folyamán, a helyszíneken hőmérsékletet, 

páratartalmat, ultraibolya sugárzást és infravörös sugárzást is mérnek. A 
megvalósítandó program keretében a tervszerűen végrehajtott bejárások során 
észrevételekkel, szakmai tanácsokkal látják el az intézményeket. Feltárják a 
műtárgybarát környezet kialakításának lehetőségeit, a megfelelő körülmények 
kialakításában szakmai tanácsokat nyújtanak. Kialakítják a helyszín adottságai 
alapján a helyes szellőztetési eljárás módját, a műtárgyak anyag fajták szerinti 
különválogatását, a káros fényhatások kiküszöbölésének módját. 
A beszerzésre kerülő mobil mérőműszerekkel és eszközökkel lehetőség nyílik 
azonnali páratartalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények dokumentálásra 
és adminisztrációjára. 

2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 OOO Ft 
támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt 
megvalósítása folyamatos volt és 2017. december 31-ig megvalósult, melyről 
pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtottunk be 2018. januárban. A zárásról 
értesítést még nem kaptunk. 

REGYliÁZ A 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

S.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Nem releváns. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
, , , 

INFRASTRUKTURAJANAK BŐVÍTÉSE, 
FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/ A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE 
KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/ 1)" SZÁM ALATT 
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001 

224 597 439 Ft 

223 716 045 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.07.01. 
Befejezés: 2018.05.31. 

Kezdet: 2016.07.01. 
Befejezés: 2018.05.31. 

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást 

támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a 

közszolgáltatások emberi kapacitására. 

A ~ál:tázat fejlesztései: 

Nyíregyháza, Május 1. tér 10/ A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és 

gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül 

kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett. 

Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő 

gyermekjólét i központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m2-

es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épü letszárny készül 140 

m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem 

biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, 

csapadékelvezetés megoldásával. 

Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és 

tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A be lső nyílászárók cseréje, valamint új 

'
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
i dőszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

M egvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

6.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett ) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 

belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, 

szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik. 

A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer 

telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik. 

A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-
én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016. 
július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került 
megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. 
Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor. 

A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A 
projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. t éren 
elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni. 

1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016. november 28-án, melynek 
elfogadásáról 2017.április 25-én érkezett értesítés. 

A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek 
használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások 
lezajlottak. A projekt fizikai zárása és a záró kifizetési kérelem benyújtása 
megtörtént. 

Nem releváns. 

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI 
TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2018. ÉVI 
MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE 
ETT-17-0009 

3.245.280 Ft 

2.920.752 Ft 

90 % 

Kezdet: 2018. június 01. 
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. december 31. 

A Támogatási Szerződés aláírására várhatóan 2018. augusztus 30.-án kerül 
sor. 
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módosításainak 
dátumai: 
Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETI 
igazgató 

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések 
száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) terü letét fedi le, 
mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent. 

Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi 
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Tá rsulás 
jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti 
közigazgatási határa in belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által 
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési 
program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és 
társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése 
a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, 
hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak 

átjárhatósága mellett. 
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése 
érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók 
közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi 
Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti 
tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás 
keretében kapjanak támogatást. 

A pályázat az Európai Határvárosok ETI működési költségeinek fedezésére 
nyújt támogatást. 

A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási 
szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, 
tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további 
lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer 
beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj 
megtérítésére. 

A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését 

Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv 

elérhető a csoportosulás honlapján. 

Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ 

menti Főosztályáva l. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI műhely 

találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első 

kézből történő hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmai: 

- 2016. június 8-9. Mórahalom 

- 2016. szeptember 28-29. Kassa 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

7.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%}: 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 
Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

2017. március 7-8. Esztergom 
2017. október 4-5. Győr 
2017. december 12. Tatabánya 
2018. március 8-9. Tótszerdahely 

Az ETI pályázatot készített elő és nyújtott be az alábbi programokra: 
- Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 

program Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása 
- Norvég Alap 
- Bethlen Gábor Alap 

A Bethlen Gábor Alapba benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra 
került, a másik két pályázat a formai és adminisztratív ellenőrzés szakaszában 
jár. 

Az ETI további pályázatok benyújtását tervezi 2018 végéig. 

Nem releváns. 

„Értékünk a család programsorozat" 

CSP-CSBM-17-0052 

1 OOO OOO Ft 

1 OOO OOO Ft 

100% 

Kezdet: 2017 .06.01. 
Befejezés: 2018.06.30 

2017.11.24. 

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály 

A tervezett költségvetés szerint a Családbarát programsorozat keretében két 
különböző programcsomag megvalósítását terveztük: 

l. szünidei tábor szervezése az őszi és tavaszi időszakban, 
2. gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Először az őszi szünetben 4 munkanapon tervezzük a gyermekeket fogadni, a 
programjaink „halloween" köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósa András 
Múzeum „rejtett titkait" felfedezni, vagy a fényfestés technikáját kipróbálni. 
A tavaszi szünidőben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellet az élményfürdő 
szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni. 

A második programcsomagunkban a szülők szamara szervezünk rekreációs 
kirándulást. Önkormányzatunk már több alkalommal szervezett önköltséges, vagy 
pályázati forrásokból támogatott kirándulásokat dolgozói részére. Az úti célokat 

igényfelmérés alapján határozzuk meg, így bel-és külföldi kirándulások valósultak 
meg az elmúlt években. Tapasztalataink szerint a munkafeladatok elvégzése során 
felgyülemlett stressz oldása, a jó közérzet kialakítása, a közösen megélt programok 
közösségformáló hatása, kizökkentik a dolgozókat a család és a munkahely által 
kialakított elvárások és napi rutinszerűen megélt feladataiból, így hosszú távon 
beszélhetünk pozitív hangulat- és motivációváltozásról. Terveink szerint egy 2 
napos, belföldi kirándulás megvalósítása a cél. A támogatásból az útiköltséget és a 
szállást szeretnénk finanszírozni összesen 30 fő számára. 

A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve 
gyermekeik, összesen legfeljebb 25 - 40 fő gyermek és szülő jelentkezésével 
számolunk. 

Az őszi- illetve tavaszi szünidei programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A 
rekreációs kirándulás 2018. május 17-18. között valósult meg. Az úti cél a 
Sárospatak, és Sátoraljaújhely volt. 
A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került. 
A projekt pénzügyi elszámolása során 565 Ft (azaz ötszázhatvanöt forint) 
maradványösszeg maradt, amelyet 2018. június 30-ig az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01451461-
00000000 számlaszámára történő visszautalás megtörtént. 

8.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése" 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 
KAB-KEF-17-A-26004 

Projekt 
1 OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
900 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
90% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2018.01.15 

kezdete és 
Befejezés: 2018.06.30 

befejezése: 
www.HYl•((;YHAIA 
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Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(maszaki, szakmai) 
tartalma: 

2018.01.26. 

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály 

a) A projekt elsődleges célja, hogy egy háromnapos szakmai út megszervezésével 
(25 fő részére) további tapasztalatokat szerezzünk a KEF mGködésének javítása 

érdekében. Míg az előző kiírásban a tagszervezetek megtapasztalhatták, hogy a 
KEF koordinációban a tagszervezetek munkája mennyire meghatározó, addig jelen 
projektünkkel, egyrészt egy eredményes önkormányzati koordináción alapuló KEF 
maködését kívánjuk megismerni, másrészt a helyi tagszervezetek jelzése alapján 
igény mutatkozik egy drogterápiás intézmény kialakítására, amelyhez két 
szakintézmény látogatását tervezzük. 
A célok elérése érdekében, előzetes kapcsolatfelvétel alapján, a Ferencvárosi 
Önkormányzat álta l koordinált Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal tartunk közös 
konzultációt, amelyen keresztül megismerjük a ferencvárosi KEF mGködését, 
programjait. A helyi ellátórendszer mGködését pedig a H52 Ifjúsági Iroda és 
Közösségi Tér és a Kék Pont Alapítvány szakmai munkájának megismerése. 

A bentlakásos rehabilitációs intézmények közül a Magyar Drogterápiás Intézetek 
Szövetsége Észak-Alföldi régiójában található Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézetet 
keressük fel, valamint a MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonát látogatjuk 
meg. 

A szakmai út során a tagság számára csapatépítő programokat szervezünk, hiszen 
a közösen megélt élmények erősítik a csapatszellemet, az együttmGködést. Az út 
során munkacsoport-üléseket is tervezünk, ahol a munkacsoportok a tapasztatok 
feldolgozását elkezdik. A tanulmányút lehetőséget nyújt, hogy a különböző 
munkacsoportok tervüket összehangolják és azok egymást erősítő hatásait 
meghatározzák és optimalizálják. 

b) A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Nyíregyházi Ifjúsági 
Kerekasztallal közösen 2018. április 19-én rendezi meg a II. Nyíregyházi 
lfjúságkonferenciát. A helyszínt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara biztosítja. 
A regionális rendezvény témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások -
kihívások, nehézségek, jó gyakorlatok - , másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi 
szervezetek programjainak bemutatása lesz. A konferencia célcsoportja az ifjúsági 
munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság. 

c) Pályázatunkban a KEF tagság által megfogalmazott igény szerint, 
interperszonális és a munkacsoportok közötti kommunikáció fejlesztésére irányuló 
tréninget kívánunk szervezni. A tréning egyrészt elősegíti speciális kommunikációs 
technikák elsajátítását, másrészt a szakembereket munkájuk során érintő burnout 
ellen is hat. Célunk, hogy a tréningen minden munkacsoport több szakemberrel 
képviselje magát. Az egy napos tréningünkre megbízással kívánunk szakembert 
felkérni, valamint egyszera vendéglátás biztosítását tervezzük 20 fő részére. 
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Projekt jelenlegi A szakmai út 2018. március 08-10. között megvalósult. 
állása (készültségi A konferencia 2018. április 19-én valósult meg. 
fok, beszámolási A tréning 2018. június 14-én zajlott. 
időszakok, 

kifizetési kérelmek A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került. 

stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 

9.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 

REGISZTRÁCIÓS 
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 500.000.000 Ft 

Támogatás összege: 500.000.000 Ft 
Támogat ási 100 % 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) Kezdet: 2014. 01. 01. 
kezdete és Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási sze rződés módosításban még nem került 
befejezése: átvezetésre) 

Támogatási 
2014.05.16. 

Szerződés 
TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03. 

Kapcsolattartó (név, 
Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető 

osztály): 

Projekt rövid 
A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási 

(műszaki, szakmai) 
területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. 

tarta lma: 
A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld 
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. 
A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kat egóriás, 
azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további 
tennivalókat eredményeznek. 

Projekt jelenlegi A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki 

állása (készültségi ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően . A tervező 
fok, beszámolási kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy 
időszakok, kifizetési 

szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, 
kérelmek): 

többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „ nagy Stadion" 

megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő 

tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C" 

kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási 

igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, 

modern, fenntartható, többfunkciós „ aréna" típusú Stadion megvalósítása 

érdekében. 

Az „ új" projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére 

irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 

11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek 

elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros 

együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra 

került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek. 

A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúra

fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének 

biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 mrd Ft biztosított 

egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a Nemzeti 

Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási 

tervek NSK által történő megvétele folyamatban van. 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a 

Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014-

ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként kapott 

80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM kérésére 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az előleg 

elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyhez 

kapcsolódóan hiánypótlás még nem érkezett. 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó 

Tünde Sportért felelős államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony 

közreműködését az elszámolás mielőbbi elfogadásában, valamint az elkészült 

jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában. 

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben 
folyamatosak az egyeztetések. 
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10.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 
Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Sze rződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso 1 atta rtó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„URBACT 111 - TECHTOWN" 
TechTown 186 

50 997,5 € 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 € 

43 347,875 € 

85% 

Kezdete: 2016. május 3. 
Befejezése: 2018. május 3. 

2016. május 3. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020) 
pályázati fe lhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) fe lé 
partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be. 
A pályázat célja: 
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, 
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja 
mérni, hogy a kis- és közepes vá llalkozások hogyan képesek a 
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. 
A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a 
digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli 
szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek 
formájában -, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok 
támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és 
kompetenciák rendelkezésre álljanak a fo lyamat indulásához, növekedéséhez 
és teljessé tételéhez. 

A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és 
fe ltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált 
t erület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és 
részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új 

WWW„NYIRl;C.YHAlA.HU 

\-.__.> N y REGYHÁZA 11 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek 
(klaszter jellegű) együttműködését. 

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a 
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek 
legyenek kiaknázni a jövőben . A TechTown projekt az alábbi terü letek, témák 
jobb megértésére fokuszál : 

- a digitális gazdaság jobb megértése 
- digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése 
- kapcsolatépítési terek kialakítása 
- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket 
- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése 

A pályázat konzorciuma: 
1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) - Vezető Partner 
2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország) 
3. Cesis Önkormányzata (Lettország) 
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 
S. Gavle Önkormányzata (Svédország) 
6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország) 
7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság) 
8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország) 
9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország) 
10. Limerick Önkormányzata (Írország) 
11. Loop City- Önkormányzatok Partnersége (Dánia) 

A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, 
március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról 
szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A 
megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata 
és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső 
szakértők képviselték városunkat. A találkozókon a digitális 
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás 
zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 
4 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint 

- 2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság 
- 2017. június: Gave, Svédország 
- 2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország 
- 2017. november: Koppenhága, Dánia 
- 2018. március: Brüsszel, Belgium 

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország 
fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás 
került bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt 
a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt. 

Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének 
kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató 
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi 
Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS 
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megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22. 
között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy 
Bé la és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen . Az akcióterv véglegesítése 
megtörtént. A projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra 
került az első szintű ellenőrző hatóság felé, jelenleg a hiánypótlás van 
folyamatban. A projekt várhatóan 2018. őszén kerül pénzügyileg és 
szakmailag is lezárásra. 

11. számú adatlap 

Projekt címe/ 
LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A 
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN 

regisztrációs száma: 
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002 

Projekt 
nettó 381.775.000 Ft 

összköltsége: 

Támogatás összege: nettó 371.907.388 Ft 

Támogatási 
97,42 % 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.11.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.06.30. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási Szerződés. 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. Kft 
Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és 
Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark 

(műszaki, szakmai) 
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, 

tartalma: 
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét 
tekintve is példaértékű . A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az 
állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai 
háttérrel működik . A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel-és 
külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban 
a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, 
torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos 
feladat. 

A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány 
fóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-

Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi 
Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a 
látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a tartózkodási idő 
növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a 
Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva 
a város, illetve a régió versenyképességének javításához. 

2016.06.15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 számú, 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című 
pályázati felhívásra, amelynek Támogatói döntését 2016.10.17-én kaptuk meg, 
nettó 381. 775.000 Ft támogatás jóváhagyásával, majd a Támogatási Szerződés 
2016.11.28. került aláírásra. 

A szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött 
a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, szerződést kötöttünk a 
tervezővel, a közbeszerzővel, a nyilvánosság és tájékoztatást biztosító 
vállalkozóval, a marketing stratégia készítőjével és a műszaki ellenőrrel, majd a 
marketing tevékenység keretében ellátandó feladatokra a kivitelezés folyamán. 

A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz 21 Zrt-vel 
2017.09.04-én kötöttünk vállalkozási szerződést, aki a szerződés szerinti 180 
napos kivitelezési határidőre tekintettel 2018.03.03.-ára be is fejezte a 
beruházást. 

Az épületek ünnepélyes keretek között 2018.03.28-án átadásra kerültek. 

A projekt 2018.06.30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében kötött 
minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és tájékoztatási 
feladatok, marketing tevékenységek, műszaki ellenőri feladatok, 
projektmenedzsment tevékenység stb. 

A projekt, fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban, 
amelynek IH általi jóváhagyására várunk. 

A projekt záró beszámolójának benyújtása 2018.09.30-án esedékes, amely előtt 
kifizetési kérelmet nyújtunk be, amelyben a projekt végrehajtása során 
felmerült összes költség elszámolásra kerül. A záró beszámolóig minden, a 
projektben tervezett mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló benyújtásra került. 

Nem releváns. 

'''WW.H•tAlC.'Y"AZA„HU 
~~~~~~~~~~~~~ 
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12.számú adatlap 

Projekt címe/ 
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM 
ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE 

regisztrációs száma: 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

Projekt 
nettó 1 680 983 988 Ft 

összköltsége: 

Támogatás összege: nettó 1 680 983 988 Ft 

Támogatási 
100% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016. január 

kezdete és 
befejezése: 

Befejezés: 2018. szeptember 

Támogatási 2016.01.15. 
Szerződés E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő 
megkötésének, költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 
módosításainak Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások 
dát umai: előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a 

Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 64 
378 339 Ft. 
2017.07.31. 
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti 
beruházások fedezetére fordít. Ebből az összegből a Pangea Ökocentrum 
fejlesztésének megvalósítására elkülönített összeg nettó 1 616 605 649 Ft. 

Kapcso lattartó: Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid 
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark 

(műszaki, szakmai) 
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fej lőd i k, 

tartalma: 
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét 
tekintve is példaértékű . Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani az 
ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos, oktatási 
tevékenységeinek kereteit biztosító épületegységet. Szükséges létrehozni egy 
olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai szakmai 
munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és konferencia 

WWW„NYl•lGYHAZ/ll& ~HU 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

terem, valamint a rendezvényt látogatók elhe lyezésére alkalmas szállodai 
szobák is. 

A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a 
sóstói tó partján helyezkedik el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark belső 
területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élményteret szeretnénk 
létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, alkalmas konferenciák 
szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és ál latbemutató 
látványosságként is funkcioná lna. Célunk, hogy az ide é rkező látogatók az 
állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai élményben 
részesülhessenek. 

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 
GF/JSZF/25/4/ 2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet Xl. Minisztere lnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. 
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére 
mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást 
kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkész ítési tevékenységek 
fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt 
előkész ítésére nettó 64 378 339 Ft került elkülönítésre. 

Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, 
melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én 
megbízási szerződést kötött. 

A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés 
érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési 
tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos volt. 

A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanu lmány és költség- haszon 
elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést. A 
dokumentumok 2017. januárban elkészü ltek. A tanulmányban foglalt 
számítások szerint a költségvetési forrásból 2017- 2018-ban megvalósítani 
tervezett Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése jövedelmező, és a 15 
éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow-t biztosít az azt 
működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat - számára. Ez 
biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő Ökocentrum és 
Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére. 

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek 
eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A 
kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedély kiadásra került. 
A kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítására 2017. február 27-én nyílt, 
feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, mely eredményesen zárult. 2017. 
május 9-én aláírásra került a feltételes vállalkozási szerződés, amely június 19-
én lépett hatályba, ekkor kaptunk értesítést a támogató döntésről. A Blaha 
Lujza sétányon június 23-án megkezdődött a kivitelezés, szeptember 12-én 
pedig megtörtént az alapkőletétel is. A beruházás 2018. július 31-én 

befejeződött, a műszaki átadás- átvételi eljárás ezen a napon hiba- és 

hiánymentesen lezárult. A kivitelezési munkálatok során kötelező volt az 
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akadálymentesítési előírások betartása, melynek ellenőrzésére 2018. június 7-
én kötöttünk megbízási szerződést rehabilitációs szakértői- szakmérnöki 
feladatok ellátására. A szakértői tevékenység megvalósult, a kapcsolódó 
nyilatkozat kiadására a műszaki átadás- átvétel napján sor került. 

A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre 

került a szerződés a generál műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel 

2017. május S-én. Ez a szerződés is június 19-én lépett hatályba. A 2017. 

december 12-én megjelent, 386/2017. (XII. 12.) számú, a Modern Városok 

Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 

10.) Korm. rendelet módosításáról szó ló Kormány rendelet értelmében a 

Pangea Ökocentrum és Szálloda építési beruházás műszaki ellenőre kizárólagos 

joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A szervezettel 2018. 

április 24-én került sor szerződéskötésre azt követően, hogy Önkormányzatunk 

a korábbi megbízott szervezettel ugyanezen a napon felbontotta szerződését. A 

műszaki ellenőri tevékenység ellátása a teljes beruházás során folyamatos volt. 

A megvalósítási költségek kormányzati forrásból történő támogatása 
érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok 
Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a 
Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az eredetileg 
nettó 1,S milliárd Ft-os projekt összköltséget a kivitelezésre és 
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes, legalacsonyabb 
összegű ajánlata miatt szükséges volt emelni, nettó 142.623.840 Ft-al. A költség 
növekmény fedezete szintén kormányzati támogatás lenne, ezért az 
előterjesztésünket ebben a tekintetben áprilisban módosítottuk. A támogatási 
igényünk vonatkozásában június 19-én pozitív döntés született. A 
Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 
GF/SZKF/S62/6/2017.} értelmében a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű e lőirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. 
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen S 200 millió Ft 
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV 
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A Pangea 
Ökocentrum és Szálloda építési projekt megvalósítására nettó 1 616 60S 649 
került elkülönítésre, mely összeg támogatási előleg formájában utalásra került. 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatokra 
szeptember 6-án kötöttünk szerződést, a feladatok ellátása a projekt 
befejezéséig folyamatos, 2018. februárban sajtónyilvános helyszíni bejárásra 
került sor az építkezés helyszínén. A szálloda 2018. augusztus 6-tól a Nyíregyházi 
Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében megnyitott, 2018. szeptember S-én 
kerül sor a sajtónyilvános, ünnepélyes projekt záró rendezvényre. 

2018. június 25-én szerződést kötöttünk a projekt könyvvizsgálatára is, ezen 

tevékenység az elszámolni kívánt számlák kifizetését követően, szeptemberben 
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kerül elvégzésre. Ezt követően kerül sor a projekthez kapcsolódó záró 
beszámoló és elszámoló benyújtására. 

Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 

13. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető 
REGISZTRÁCIÓS hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése 
SZÁMA: TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

Projekt 
66~ 869 n± Ft 612 794 148 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
66~ 869 n± Ft 612 794 148 Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.07.27. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.06.30. 

befejezése: 

Támogatási - 2017.04.28 
Szerződés - 2017.07.03 
megkötésének, 

2018.04.12 
módosításainak 

-

dátumai: - 2018.07.13. 

Projektmenedzser 
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid A „ Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz 
(műszaki, szakmai) elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése" című pályázat 
tartalma: fejlesztései az alábbiak: 

a.) a Tüzér utca területén a meglévő zárt csa padé kcsato rna rendszer 

kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 

keresztmetszetű műanyag csőcsatorná k, burkolt árkok építésével, útpálya 

szerkezet bontással, helyreállítással; 

b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a 
meglévő csapadékátemelő mellett 3 db, összesen 329 m3 térfogatú záportározó 
létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték 
kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával; 

c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreállítással; 

d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreállítással. 

A projektben keletkezett megtakarítás terhére új műszaki tartalom került 
bevonásra: 

e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli 
részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó 
Napsugár úti kereszteződésig. 

A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges 
hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a 
támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk 
az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés 

megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően 

lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező 
előleg igénybevételére. 

A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli 

tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. §szerinti közbeszerzési eljárást folytattunk 

le, és 2016.07.27-én a megtörtént a kivitelezőkkel a vállalkozási szerződés aláírása 

és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a kivitelezések és a műszaki 

átadás-átvétel i eljárásai is 2016. október 25-én lezárultak. 

A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése lezárult. A 

munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént, időközben a kivitelezési 

munkálatok befejeződtek és lezárt a műszaki átadás-átvételi eljárás is 2017.08.14-

én. 

A Tünde utcai szakasz kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 

követően 2017. április 21-én megtörtént a munkaterület átadása is. A műszaki 

átadás-átvétel lezárása 2017. november 27-én megtörtént. 

A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás 

bejelentést, amelyek időpontjai: 

2016.09.23 

2016.09.26 

2016.09.30 

2016.11.24 

Jóváhagyásra került a 3. sz. támogatási szerződés módosítása, amelyet Irányító 

Hatóság döntése alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett 

kezdeményezzünk. A projektben keletkezett további megtakarítás miatt 
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612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Nyolc alkalommal nyújtottunk 

elszámolást és szakmai beszámolót. 

A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. A kivitelezési 

munka befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezajlott 2018. június 20-án. Záró 

beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2018. október 31. 

A pályázatban keletkezett megtakarítás 71 672 766 Ft „visszahullik" a Terület 
Specifikus Mellékletre és átcsoportosítható lesz. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 

14. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 
Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

VESZÉLYEZTETETI HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, 
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

8 595 632 Ft 

2 OOO OOO Ft 

23,26 % 

Kezdet: 2017 .04.01. 
Befejezés: 2018.06.30. 

2017. november 20. 

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján 
- meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok 
tulajdonosai, vagyonkezelői épített műemlékek veszélyelhárításának, 
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására . 
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Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű 
ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be2017.02.15-én. 

2017. 07.27-én született döntés alapján Önkormányzatunk 2.000.000,-Ft 
támogatásban részesült, mely lábazat szigete lésére használható. A kivitelező 

kiválasztása megtörtént, és 2018. március 29-én megtörtént a munkaterü let 
átadása a vállalkozó Nyír-Raska Kft. részére 

Az épület lábazatának felújítása a „FALSZÁRÍTÓ" Épületszigetelő Kft. (5000 Szolnok, 
Tabán u. 72. sz.) 2017. szeptemberi keltezésű SZAKÉRTŐ I VÉLEMÉNY - ben fogla ltak 
szerint került felújításra . 

A kivitelező a homlokzati és lábazati vakolat leverésével kezdte a munkálatokat az 
átjáróban és az udvari homlokzaton. Az átjáróban felbontásra került a térburkolat 
a két főfal melletti 50-60 cm-es sávban, az udvari oldalt a betonjárda bontása 
történt. Az utcafronton ezen munkák elvégzése után kezdődött a vakolat leverése 
és felvágásra került az aszfalt járda 20-25 cm szélességben, a CKT felbontásra 
került, ezután kibontásra került az acél lefolyó is. Az épület lábazata nagyméretű 
tégla falazat volt, az alaptest tégla-terméskő vegyesen. Az alaptest kb. Yi téglányit 
kiszélesedett a lábazati faltól. A lábazati fal és a teherhordófal fugáinak kikaparása 
megtörtént 1,5-2 cm mélységben. 

A lábazati fal külső felületének egyenetlenségét LB-Knauf Eurosan kiegyenl ítő 

vakolattal került kiegyenlítésre . Erre az egyenletes felületre kent szigete lés készült 
két rétegben . A lábazati falra és az oldalfalra weber.san WTA 150 porózus 
alapvakolat és a weber.san WTA 200 javítóvakolat alap+fedővako l atként. A lábazat 
nem került simításra. A lefolyócsövek acé l alsó szakasza korrózió-átalakítóval 
történt kezelése után mázolásra került. A nyári záporok alka lmával kiderült, hogy 
az udvar É-i oldalán lévő lefolyó el van dugulva, nem nyeli el a csapadékvizet. 

Az udvari homlokzat beugró részén, a földtámasz elbontásra kerü lt, a fal mellett 
függőlegesen DÖRKEN DELTA-MS20 drén lemezzel megoldásra került a támasz 
mögötti rész szellőzése . A toldott épületrész XPS lapokból új homlokzati 
hőszigetelés készült. 

A homlokzati felület szilikát alapú festékkel került festésre az eredeti színeket 
figyelembe véve. 

Megvalósult a lábazati osztópárkány, az ablakpárkányok, és az osztópárkány
ablakpárkány ablak alatti világos területeinek javítása és új rafestése, az utca és 
udvari homlokzaton az épület ablakainak, valamint az utcafronti áthajtó 
kétszárnyú kapu mázolása falazúrral. Az áthajtó melletti két lefolyócsatorna 
melletti ereszcsatorna, stablondeszka javítása, festésére is sor került. 

A szakvéleményben foglaltakon kívül még a teljes utcafronti homlokzat átmosását 
végezte el a kivitelező . 

\IV\NW.NVt•IG.YtfAlA„HU 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént 2018. 

fok, beszámolási június 14-én, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 2018. augusztus 29-én 
időszakok, beküldésre került. 
kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releván s. 
problémák, 
nehézségek: 
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3. számú melléklet a PKAB/59-2- /2018. számú előterjesztéshez 

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza 
1. Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 

2. MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN 

3. 
A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése 
TFC-1-1-2-2017-2017-00008 

4. 
„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti 

fesztiválokon keresztül" 

s. „Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green transport network) 

6. „Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders) 

A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE 
7. 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető 

8. civil szervezetek és települési önkormányzatok számára 

9. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) 
10. 

11. 
Értékünk a család programsorozat II." 
CSP-CSBM-18-0100 

12. 
Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése" 
KAB-KEF-17-A-26004 
A HAZAI HULLADÉKGAZDÁSLKODÁSSAL ÉS SZEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL 

13. KAPCSOLATOS LAKOSSSÁGI KÖRNYEZTIUDATOS SZEMLÉTETFORMÁLÁS 
NYÍREGYHÁZÁN (FM-LSZF/2018-01) 

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON 
14. KERESZTÜL 

INTERREG EUROPE 

'\YWW."'YIRIC.YHAZA.HU 
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l. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ „Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza 

REGISZTRÁCIÓS Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 

SZÁMA: KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 

Projekt tervezett 
5 119 950 Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
5 OOO OOO Ft 

összege: 

Önerő összege: 119 950 Ft 

Támogatási intenzitás 
100 % 

(%): 

Projekt tervezett 
2017.01.01. - 2017.12.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített) kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
Nem releváns. 

megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

osztá ly): 
Projekt rövid (műszaki, A projekt fő célja szemléletformáló programok, médiakampányok, oktatási 
szakmai) tartalma: intézményekben vetélkedők és előadások megvalósítása, melyek eredménye a 

lakosság körében egy olyan gondolkodásmód és a kapcsolódó viselkedésminták 

és szokások elterjesztése, mely arra ösztönözi az itt élőket, hogy megismerjék az 

energiatakarékossági, energia hatékonysági, megújuló és alternatív 

energiahasznosítási megoldásokat és lehetőségeket, illetve változzanak a 

lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beidegződései. 

Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre 

kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban: 

- települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 

- települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének 

terjesztésében való közreműködés ösztönzése 

- gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos 

tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi 

tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása 

- a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó 

médiakampányok megszervezése és lebonyolítása 

- horizontális tevékenységek (tájékoztatás és nyilvánosság, 

projektmenedzsment tevékenység, esélyegyenlőség és fenntarthatóság 

biztosítása). 

Projekt jelenlegi állása A pályázat 2016. október 3-án került benyújtásra, ezt követően a 2016. 
(készültségi fok, november 16-án érkezett hiánypótlás teljesítését követően 2016. december 9-
beszámolási időszakok, én született döntés értelmében megfelelt a felhívásban meghatározott 
kifizetési kérelmek): jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették 

fel. A 2017. március 7-én érkezett tisztázó kérdésre válaszainkat március 14-én 
megküldtük, azóta értesítés nem érkezett a kérelemmel kapcsolatban. 

www . .Jrrcr tl':CC.'WHAZ A .tiU 
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Megvalósítást hátráltató 
problémák, nehézségek: 

Nem releváns. 

2. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN 

MVP: egyeztetés alatt (Modern Város Program) 

MVP: egyeztetés alatt 

100% 

Kezdet: 2016. január 1. 
Befejezés: 2019. december 31. 

Egyelőre nem releváns. 

Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark igazgatója 

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai 
vonzerejének növelése érdekében olyan fej lesztéseket szeretnénk 
megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik. 

Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit 
minél szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor 
a mai modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje. 
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és 
a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni. 
Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása, 
aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára 
kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalu 
meglátogatása. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva 
nevelés fontos eszméje. A Mesekertben a magyar mesevilágból, de 
természetesen a klasszikus mesékből is jó l ismert, és kedvelt díszletek és 
mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön 
utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges 
játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül 
megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza. A 
vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terü let 
vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a betyár 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

világ elevenedik meg. Előtte népi fajátékok, csúzlizda, és egyéb vasári 
szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre. Kialakításra kerülnek népmese 
utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az érdeklődők, klasszikus 
játszóház is készül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül 
kialakításra . A terület nagy részét a telepített vidámparki játékok a 
Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató 
eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló 
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot i déző design elem 

tartozik még. 

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást 

kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város 
és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó 
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt 
előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok 
Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett 
beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív 
Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és 
annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata 
értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében 
megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatónak 
valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból 
származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat 
megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a Modern 
Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP 
forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4 
konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A pályázati 
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem 
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztése projektünk szétválasztásra került: 

o a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális 
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én, 
mely 2017.11.28-án támogatásban részesült. 

o a „ Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretein belül kívánná finanszírozni. 

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit 
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli 
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk 
elszámolni. 

A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes 
Ál lamtitkársággal történnek egyeztetések a Mesekert elképzelés 
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támogathatósága céljából. Nemrégiben személyes látogatást tett egy 
minisztériumi delegáció nálunk, tehát az egyeztetések nemcsak írásban, 
telefonon, de személyes találkozás keretében is megvalósulnak. 

Hónapok óta folyik az egyeztetés a szakmai - műszaki tartalomról és a 
vonatkozó költségekről, amelyre mindezekig nem lett pont téve. Legutóbb 
az akadálymentesítésről küldtünk információkat a Minisztériumnak azóta 
válasz nem érkezett. 

Egyéb problémák: 
-

3. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TFC-1-1-2-2017-2017-00008 

Projekt tervezett 
202 999 999 Ft 

összköltsége: 

Igényelt t ámogatás 
142 100 OOO Ft 

összege: 

Támogat ási 
70% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 2018.01.02.-2019.06.30. 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés A pályázat 2017. november 30-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt 
megkötésének, van. 
módosításainak 
dátumai: 

Ka pcsolattartó Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
(név, osztály): 

Projekt rövid A projekt célja a Nyíregyháza, Csaló köz 2. szám alatti, jelenleg 2 *os Ózoon 
(műszaki, szakmai) Hotel és Vendégház szolgáltatási színvonalának emelése 3 *os minősítésűre . 

tart alma: A beruházás keretében új szolgáltatás kia lakításához kapcsolódó 
infrastrukturális beruházás, 2 új szoba kialakításával kapacitásbővítés 

történik, illetve az üzemeltetés hatékonyságának javítását szolgáló 
energetikai beruházások és belsőépítészeti fejlesztések is megvalósulnak. 
Kialakításra kerül egy kültéri wellness egység, 2 db konferenciaterem, 
felújításra kerül a konyhatechnológia, valamint új eszközök beszerzése és 
akadálymentesítés is megvalósul. Cél a t urisztikai vonzerőkhöz kapcso lódó és 
a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshely általános 
minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a vendégek és a 
vendégéjszakák számának növelése. 

Projekt j elenlegi 
A pályázat benyújtására a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az állása (készültségi ITM Kezelő 

fok, beszámolási szerve által meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció -
i dőszakok, szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési 

w. ~. 
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kifizetési térségben című pályázati felhívás keretében kerü lt sor 2017. november 30-
kére lmek): án. A pályázat előkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás és üzleti- pénzügyi 

terv elkészítésére kötöttünk szerződést . 

Hiánypótlás érkezett 2017. december 7-én, amelyet teljesítettünk 
2017 .12.29-én. 2018.01.08-án kaptunk értesítést arról, hogy a támogatási 
kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, 
ezért támogatási kére lem tartalmi értékelése megkezdődött. 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 

4. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ „FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése 
REGISZTRÁCIÓS 

művészeti fesztiválokon keresztül" 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
1109 853 EUR 

összköltsége: 
Igényelt támogatás 

1 035 394,33 EUR 
összege: 
Támogatási intenzitás 

93 % 
(%): 

Projekt tervezett 
2018. július l. - 2020. május 31. kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
Nem releváns. 

megkötésének dátuma: 
Kapcsolattartó (név, 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
osztály) : 

Projekt rövid (műszaki, A projekt fő motívuma a partnerek által 2018. szeptembere és 2020. 
szakmai) tartalma: május között S helyszínen (lvano-Frankivsk, Ungvár, Szatmárnémeti, 

Nyíregyháza, Eperjes) megszervezett kulturális fesztiválsorozat, mely a 

fogadó városok kulturál is sokszínűsége és gazdagsága mellett bemutatja 

az együttműködő partnerek közös értékeit, kulturális kapcsolódási 

pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel tánc-és zenei 

bemutatók, előadások szervezése, a helyi tradíciók (így népviselet, 

kézművesség) és konyhaművészet bemutatása is . 

A projekt keretében beruházási elemként meglévő kulturális örökségi 

elem megújítása (az ivano-frankivski bástya felső szintjén gyalogos 

sétány kialakítása), új kulturális érték létrehozása (nyíregyházi 

művésztelep kialakítása) valamint a hagyományok ápolásához, illetve 

,--..... ) 
\_ ./ NYIREGYHÁZA 



kulturális rendezvények szervezéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése 

is megvalósul. 

Betervezésre kerültek továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó utazási-és 

szállás, nyilvánossági és promóciós, adminisztratív, tervezési, fordítási 

tevékenységek költségeit, valamint a projekt személyzet biztosításának 

anyagi terheit is. 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság 
beszámolási időszakok, felé, döntés 2018. Ill. negyedévében várható. 
kifizetési kérelmek): 
Megvalósítást 
hátráltató problémák, -
nehézségek: 

S. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ „Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 
transport network) 

Projekt tervezett 
280 828,95 EUR 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
259 513,22 EUR 

összege: 

Támogatási intenzitás 
92 % 

(%): 

Projekt tervezett 
2018. július 1. - 2019. december 31. kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
Nem releváns. 

megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

osztály) : 

Projekt rövid (műszaki, A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik 
szakmai) tartalma: az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek 

használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása 

céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az elektromos autók 

töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai 

célpontja közelében. 

t __) NYIREGYHÁZA 



Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási időszakok, 
kifizetési kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, 
nehézségek: 

6. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt t ámogatás 
összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 

Projekt tervezett 

kezdete és befejezése: 

A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a 

környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási 

hálózat kialakítása. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft" tevékenységek 

megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre 

töltőállomás. 

A projekt főbb tevékenységei: 

- Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a 

belvárosi parkolókban. 

- Oktatási események szervezése a partnervárosokban, 

iskolákban a környezettudatosság növelésére. 

- Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához 

kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az 

elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a 

jövő városainak megtervezéséhez. 

- Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése, 

ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot. 

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság 
felé, döntés 2018. Ill. negyedévében várható. 

„Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders) 

379 004,17 EUR 

350 125,87 EUR 

93 % 

2018. július 1. - 2019. december 31. 

WWW.N'l"IA(C -. 
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Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma: 
Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) tartalma: 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 

Nem releváns. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja elsődlegesen egy többnyelvű online portál létrehozása, 

amelynek segítségével a térség iránt érdeklődök információkat 

kaphatnak Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna projektben 

érintett területeiről. Az elkészülő portál lehetővé teszi a projekt címében 

is jelzett határnélküliséget a közös weboldalon megosztott, a turisták és 

látogatók számára nyíltan elérhető információkon keresztül. Az 

érdeklődők információt kapnak a weboldalon keresztül többek között a 

látnivalókról, az érdekes helyekről, eseményekről, turista útvonalakról, 

éttermekről, szállás és kerékpár kölcsönzési lehetőségekről. 

A portál üzemeltetését lvano-Frankivszk városa végzi a projekt 

megvalósítása alatt és után. A résztvevő partnerek biztosítják a 

szükséges információkat. 

A fentieken túl további cél a köz- és magánszektor közötti partnerségi 

kapcsolatok erősítése a vállalkozások, közintézmények és helyi 

közösségek bevonásán keresztül, így elősegítve a turizmus fejlődését a 

résztvevői régókban. 

A projekt főbb tevékenységei: 

- Online portál létrehozása, valamint a szükséges kulturális, 

gazdasági és történelmi információk összegyűjtése és feltöltése 

több nyelven. 

- Rendezvények szervezése a partnerek jobb megismerésének 

érdekében. Összesen 4 db nagyobb volumenű, a projekt 

témájához kapcsolódó „fórum" 

helyszíneken: lvano-Frankivszk, 

Nagybánya. 

megtartása a következő 

Nyíregyháza, Nagymihály, 

- Promóciós kiadványok készítése és terjesztése: 4+24 oldalas, 4 

nyelvű kiadvány tervezése és készítése. 

- Fotóverseny: Regionális fotóverseny megszervezése, majd az 

elkészült fotókból kiállítás rendezése a partnervárosokban, így 

népszerűsítve a régiót. 

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság 
felé, döntés 2018. Ill. negyedévében várható. 
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beszámolási időszakok, 
kifizetési kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, -
nehézségek: 

7.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt tervezett 137.950.000 Ft, amelyből az igényelt támogatás 136.500.000 Ft és további 
összköltsége: 1.450.000 Ft önerő (a projekt keretében el nem számolható kiadás) 

Igényelt támogatás 
136.500.000 Ft, amelyből 70% a támogatott összeg, azaz 95.550.00 Ft és 

összege: 
30% az önerő 40.950.000 Ft 

Támogatási 
70% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2018.04.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2019.09.30. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, nem releváns, mert a bírálat folyamatban 
módosításainak 
dátuma : 

Kapcsolattartó 
Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály): 
Vajda Mariann pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid ÉPÍTÉS HELYE: 4031 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Blaha Lujza sétány. 41; Hrsz.: 
( műszaki, szakmai) 15010/5 
tartalma : 

JELENLEGI HELYZET: A HOTEL DZSUNGEL-ben a vendégek elszállásolása, 

ellátása jelenleg kevés ágyszámmal, alacsony komfort fokozattal, kis 

szolgáltatási kínálattal történik. Az állatpark népszerűségének köszönhetően 

a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadásához, szálláshelyeinek 

biztosításához a szálláshely további fejlesztésére van igény. A jelenleg 2 

csillagos szállodában a férőhelyek kapacitásának növelése a szobák 

komfortfokozatának javítása a közösségi terek szolgáltatásainak fejlesztése az 

elsődleges szempont. 

TERVEZETI FEJLESZTÉS: A fejlesztés az épület belső tereire, szerkezeteire, 
megjelenésére korlátozódik, illetve az épület környezetének átalakítására 
irányul. A fejlesztés során a szálloda épület el kell érje a 3 csillagos szállodai 
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Projekt jelenlegi 
állása {készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kategória besorolást. A férőhely kapacitása növelése keretében 1 db új 
kétágyas szoba kerül kialakításra, továbbá az akadálymentesített 
vendégfogadás is megvalósul, így a jelenlegi 18 szobával működő szálloda 19 
szobával fog rendelkezni, amelyből 1 db szoba akadálymentes lesz. A belső 
átalakításokon túl a szálloda, környezetének alakításával, fejlesztésével 
integrálódhat a Sóstói kialakulóban lévő szállodasor rendszerébe. A környezet 
burkolt felületeinek, zöld felületeinek, kerítéseinek rendezésével, 
átalakításával nem csak a szálloda közvetlen környezetének képe javul, 

hanem a Blaha Lujza sétány összképe is alakul. 

FEJLESZTÉSI ELEMEK: 
Előkert rendezés {kerítésbontás, kapu áthelyezés, zöldfelü let rekonstrukció, 
térburkolat) 
Délnyugati homlokzat felőli fejlesztések {támfal újjáépítés, zöldfelület 
rendezés, járda - rámpa -lépcső - külső terasz kialakítása); 
Elektromos autótöltési pont kiépítése; 
Kerékpártároló és kölcsönző pont kialakítása; 
Főbejáratnál szélfogó kialakítása; 
Épület belső felújítása {recepció áthelyezése, bővítése várakozóval, 
konferenciaterem kialakítása, játszósarok kia lakítása, kisállat simogató és vízi 
világ bemutató tér kialakítása, 1 db új szoba kialakítása, 1 db akadálymentes 
szoba kialakítása meglévő szoba átalakítással, szobák átalakítása nagyobb 
alapterületűvé, bőrönd és csomagmegőrző kialakítása, festés, világítás 
korszerűsítés stb.); 
Napelemes rendszer telepítése; 

A pályázat 2018.01.19-én került benyújtásra, majd a hiánypótlás teljesítését 
követően 2018.03.03-án kaptunk értesítést a jogosultsági feltételek 
teljesítéséről, miszerint értékelésre át lett adva a projekt, amely még 
folyamatban van. 

A benyújtás során elkészült a műszaki adatszolgáltatás és a projekt üzleti 
terve. Az egyéb tevékenységekhez {tervezés, műszaki ellenőrzés ... ) 
kapcsolódó szerződések megkötésére a pozitív támogatói döntés esetén kerül 
sor. 

nem releváns 
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8.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 

összköltsége: 

Támogatás 

összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 

kezdete és 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 

(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet 
működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára 

Bruttó 2.349.000,-Ft, 

Bruttó 2.349.000,-Ft, 

100% 

2018.10.01-2018.12.31. 

Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 

2018.05.31-én A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi „Ebrendészeti telepet 
működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára" c. című 

pályázati kiírásra. 

Az Állategészségügyi telep 4551 Nyíregyháza, Szállási utca 128. alatt találhat ó, 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van és 2015. év 

januárjától a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti. 
A Nyíregyházi Állategészségügyi telep (gyepmesteri telep), egy országos 
viszonylatban is korszerű 54 férőhelyes telep és jelenleg folyamatban van a 
bővítése, újabb 54 férőhellyel. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívásban megjelölt 

b típusú tevékenységre, azaz területrendezésére nyújtotta be a pályázatát, és az 
alábbi tevékenységeket tartalmazza: 

• talajerózió megállítása vagy csökkentése, 
• szikkasztó árkok lejtő felő l i oldalán rács elhelyezése, 

• A zsalukövek l ejtő felőli oldalán egy beton vízelvezető folyóka beépítése 
szükséges. 

• 20 cm vastagságú termőréteg kialakítása 
• szikkasztóárok kavicsfeltöltése és a járdalapos rézsű burkolása. 

fok, beszámolási A pályázat benyújtása 2018.05.30-án megtörtént. A pályázat elbírálás alatt áll. 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 

stb.) 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

9.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 
Támogatási 
intenzitás(%): 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 
Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

cJ~ Ny 

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 

bruttó 3.956.915,-Ft, 

bruttó 3.956.915,-Ft, 

100% 

Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy 

átlátható, könnyen kezelhető (felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba 

helyező online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal, 

modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt online 

felület a látogatói- és közérdekű, valamint közérdekből nyilvános információk 

mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt rekordok 

kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül (az 

érzékeny adatok kitakarásával) közzétett gyűjteményi adatokat az intézmény 

weblapját látogató felhasználók adatbázis-szerűen, szűrhető és kereshető 

felületeken böngészhetik. 

A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét jelentő Egységes Múzeumi 

Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi gyűjtemény, 

strukturált adathalmazának kezelésére. A gyűjtemények online publikálásának 

alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése abba az irányba 

történjen, hogy a gyűjteményi adatok nyilvános publikálása közvetlen az 

adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6, amelynek 

támogatottsága 2016. 02.24-én megszűnt, valamint nem kompatibilis az újabb 

szerver környezetekkel. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza : 

1. Átállás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddigi 

Drupal 6) motorja Laravel 5 keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más 

intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez. 

2. A gyűjtemények online publikálására előkészített modern, interaktív 

felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az EMIR-ből közvetlen „kipublikálás" 

megoldása, illetve erre felépíthető virtuális kiállítás és online „ magazin" 

lehetőségének megteremtése. 

fok, beszámolási A pályázat benyújtása megtörtént 2018.05.09-én, jelenleg bírálat alatt áll. 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

10.számú adatlap 

PROJEKT Cf M E/ 
Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
Bruttó 20. 735.800,-Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
Bruttó 18.662.220,-Ft 

összege: 

Támogatási 
90% 

intenzitás(%}: 

Projekt (tervezett) 
kezdete és -
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, -
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály} : 

Projekt rövid A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített 
(műszaki, szakmai} „emlékszoba" (állandó kiállítás} felújítása és bővítése .2018-ba n 150 éves 
tartalma : évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy nagyszabású 

múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő 

lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még 
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Projekt jelenlegi 
állása {készültségi 

inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András 
munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal. 
A pályázat lehetőséget nyújt a kiállítás bővítésén túl, tudományos ismeretterjesztő 
kiállításvezető és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet készítésére. 
A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei: 
• Poszterek: régészet hőskora, 4x2 méteres nagy nyomat. 
• Jósa András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése. 
• Ásatási padlózat kialakítása, 36 m2. 
• A falakon körbe óriás nyomat, 70 m2. 
• A központba egy ún. „ sírláda" kerül az ín situ felszedett csontvázzal és 
leletekkel {itt akár lehet majd bontogatni is a sírt). Körülötte deszkák, amelyek 
„majd" a láda alját képezik. 
• Mellette egy másik sír „pozitívban", ahogy éppen ásogatják. 
• Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db {pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa, 
csákány, kubikostalicska, szögmérő, mérőléc, csomagolóeszközök, rajzeszközök, 
mérőműszer, csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze, mérőszalag, tájoló) 
A megvalósítandó kiállítás eszközei: 
• Fényképezőgép állvánnyal, 2 db. 
• 3D digitális betét screen a fényképezőgépekbe . 

• 2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve. 
• Manuálisan tölthető ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta, 
könyvtartó kecskeláb állvány. 
• 8-10 db lelet. 
• Ablak sötétítés. 
• Interaktív software fejlesztés. 
• S nyelvre fordítás. 
• 10 db hardware vásárlása (smart phone). 
• AR software fejlesztése . 
• Grafikai, arculati elemek tervezése. 
• Múzeumpedagógiai segédletek nyomtatása {30-40 oldal, 1200 db). 
• Kiállítás {szakmai) vezető nyomtatása. 
• Bútorok tervezése, átalakítása. 
• Grafikai, arculati elemek tervezése. 
• Hogyan kell használni a kiállítási eszközöket, interakciókat. 

fok, beszámolási A pályázat benyújtásra került 2018.05.09-én, jelenleg bírálat alatt áll. 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

,--.. \ 
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11.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

„Értékünk a család programsorozat II." 
CSP-CSBM-18-0100 

3 079 OOO Ft.-

Igényelt támogatás 3 079 OOO Ft.
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és Kezdet: 2018.08.01. 

Befejezés: 2019.06.30. 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

nem releváns, mert a bírálat folyamatban 

Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály 
Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály 

A Családbarát programsorozatunk keretében három különböző 

programcsomag megvalósítását tervezzük: 
1. szünidei táborok szervezése a nyári, őszi és tavaszi időszakban, 
2. gyermekes szülők részére két munkahelyi tréning tartása, 
3. rekreációs kirándulás szervezése. 

1.1. Nyári tábor szervezése (4 munkanap) 
A nyárvégi időszakban 4 munkanapon keresztül napközis tábort szervezünk, 
ahol gyermekfelügyeletet és étkezést biztosítunk. Terveink szerint a gyerekek 
tájékozódási futóprogram foglalkozáson vesznek részt, valamint 
meglátogatnánk a Nyíregyházi Állatparkot. A program tervezett ideje: 
2018.08.19-2018.08.29. 

1.2. Őszi tábor szervezése (3 munkanap) 
Az őszi szünetben ismét a „halloween" köré szerveződnének a programjaink. 
Terveink szerint a gyermekek ismét részt vennének a „csokit vagy csalok" 
játékban, valamint a kreatív foglalkozásokat is az időszaknak megfelelően 
tervezzük. Emellett szeretnénk bevonni a Város-Kép Nonprofit Kft-t, egy vidám 
„videoklip" összeállítására, valamint a heti programot a Krúdy Art moziban 
megtartott filmvetítés gazdagítaná. A program tervezett ideje: 2018.10.29-
2018.10.31. 

1.3. Tavaszi tábor szervezése (2 munkanap) 
A tavaszi szünetben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellett színházi 
előadás megtekintését tervezzük. Közönségsiker programelemünk a sóstói 
Aquarius Élményfürdőbe szervezett rekreációs napunk, amelyet szeretnénk 

újra megszervezni. 
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A program tervezett ideje: 2019.04.18-2019.04.23. 

2. A gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása 
2.1. Kommunikációs tréning szervezése 
A kollégá ink folyamatos interperszonális kapcsolatokat ápolnak, mind az 

ügyfelekkel, mind egymással. Jellemző, hogy a napi rutinnak megfelelően 
kommunikációjuk egyoldalúvá válik, így könnyen elfásulnak, kiégnek. Ennek 
oldására tervezünk szakember által tartott egy napos tréninget. 
2.2. Infokommunikációs tréning szervezése 
Általánosan elfogadott tény, hogy a mobil- és internetes eszközök, 
alkalmazások, infokommunikációs közösségi platformok teret hódítottak a 
mindennapjainkban. Az is megállapítható, hogy a világháló nyújtotta 
lehetőségek már korosztályoktól függetlenül biztosítanak alkalmazásokat, 
szórakozási lehetőséget. Legtöbbször gyermekeink fogékonyabbak az új- és 
gyorsan változó technika befogadására, a szülők pedig elfoglaltságuk 
mértékének megfelelően kisebb-nagyobb lemaradásba kerülnek hozzájuk 
képest. Az általunk nem ismert és ezáltal veszélyeket rejtő lehetőségek komoly 
problémát okozhatnak gyermekeink életében, ezért programunkban a 
gyermekes szülők számára egy fiatalos, vidám hangulatú tréninget 
szerveznénk az internet és a közösségi oldalak jobb megismerése érdekében. 
A tréningtől azt várjuk, hogy a résztvevő szülők átfogó ismereteket kapjanak a 
vonzó, de veszélyes tartalmak tekintetében, így lehetőségük nyíljon a 
gyermekeik eszközhasználata során felismerni és megelőzni a rossz szándékú 
és nem a korosztály számára készített tartalmak kiszűrésére . A projektelem 
célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, összesen 
legfeljebb 25 - 30 fő jelentkezésével számolunk. 
A program tervezett ideje: 2018.10.01-2018.10.31. 

3. Rekreációs kirándulás szervezése 
A napi munkavégzés fizika i és mentális leterheltséget jelent a szülők részére, 
amely negatív hatással lehet a családi életre. A programmal célunk, hogy a 
dolgozók részére rekreációs lehetőséget szeretnénk biztosítani. A rekreáció a 
szabadidő-eltöltés kultúrája, ezen belül a jó közérzet, a jól-érzés, 
megteremtése. Ennek elősegítése nem csak munkáltatói érdek, de a 
munkavállalók egészségének megóvásával, a teljesítőképessége 

megőrzésével, hosszútávon a családi feladatvállalásban is kapacitál belőle az 
egyén. A szervezett kikapcsolódással, csapatépítéssel szeretnénk megelőzni a 
stressz okozta „szövődményeket". 
Önkormányzatunk már több alkalommal szervezett önköltséges, vagy 
pályázati forrásokból támogatott kirándulásokat dolgozói részére. Az úti 
célokat igényfelmérés alapján határozzuk meg, így bel-és külföldi kirándulások 
valósultak meg az elmúlt években. Tapasztalataink szerint a munkafeladatok 
elvégzése során felgyülemlett stressz oldása, a jó közérzet kialakítása, a 
közösen megélt programok közösségformáló hatása, kizökkentik a dolgozókat 
a család és a munkahely által kialakított elvárások és napi rutinszerűen megélt 
feladataiból, így hosszú távon beszélhetünk pozitív hangulat- és 
motivációváltozásról. 
Terveink szerint programsorozatunkban egy 3 nap 2 éjszakás belföldi 
kirándulást valósítanánk meg, amely speciális, csapatépítésre és rekreációra 

alkalmas szálláshelyen eltöltött programot céloz meg. Az önkormányzat 
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dolgozói az élmények megélésén kívül csapatépítő programokon keresztül 
töltődhetnének fel. 
A projektelem célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, 
összesen legfeljebb 25 - 35 fő jelentkezésével számolunk. 
A programelemet utazási iroda bevonásával szerveznénk, akik megfelelő 
tapasztalattal rendelkeznek egy pihentető, kulturális élmény kialakításához. 

A program tervezett ideje: 2018.09.01-2019.05.31. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási A pályázat 2018.06.29-én került benyújtásra, amely befogadásra került és elbírálás 
időszakok, alatt áll. 
kifizetési 
kérelmek): 
M egva 1 ósítá st 
hátráltató 

nem releváns 
problémák, 
nehézségek: 

12.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben" 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

KAB-KEF-18-A-26301 

Projekt tervezett 
1 500 OOO Ft. -

összköltsége: 
Igényelt támogatás 

1 350 OOO Ft.-
összege: 

Támogatási 
90%, a kiírás értelmében a pályázónak 10% önerőt kell legalább vállalnia. 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2018.09.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2019.06.30. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, nem releváns, mert a bírálat folyamatban 
módosításainak 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály 

(név, osztály): 
Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály 

Projekt rövid „A" kategóriában megvalósítható, támogatható tevékenységek: 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: a) regionális szakmai konferencia szervezése, 

-
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b) a KEF helyi középiskolai kapcsolatainak fejlesztése KEF Ifjúsági Klub 

létrehozásával, az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok 

bevonásával, módszertan kidolgozása, 

c) KEF workshop ülések szervezése. 

a) „Fiatalkori bűnelkövetés kapcsolata a szenvedélybetegségekkel" 
munkacímű regionális szakmai konferencia szervezése. A KEF tagság által 
megfogalmazott igény, hogy olyan szakmai fórumot valósítson meg az 
önkormányzat, amelyen törvényszéki bíró, rendőr, büntetés végrehajtásban 
dolgozó, és fiatalkorúak szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó 
szakemberek osztják meg tapasztalataikat a fiatalkorú szenvedélybetegek 
törvénnyel történő szembekerülésükkel kapcsolatban. 
A konferencia fe lhívását regionálisan szeretnénk kiterjeszteni, mivel célunk a 
megyehatárunkon túli szakemberek bevonása. 
Pályázatunkban az egy napos konferenciára tervezett költségeket terembérleti 
díjra, előadói díjra és egyszerű vendéglátás biztosítására kívánjuk fordítani. A 
konferencia tapasztalatait összefoglaló beszámolót a KEF országos 
levelezőlistáján és a www.kef.hu felületen tesszük közzé. 

A konferencia tervezett időpontja : 2019. február-március. 
A konferencián részt vevők tervezett létszáma: 80 fő . 

b) A KEF folyamatosan törekszik a köznevelési intézményekben zajló 
prevenciós munka fejlesztésére, az intézményekkel történő együttműködések 
elmélyítésére. Célunk, hogy Nyíregyháza 20 középfokú iskolájában az ifjúsági 
DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok bevonásával, egy kortárssegítők képzésére 
alkalmas módszertant dolgozzunk ki. Munkamódszerünk a személyes 
kapcsolattartás mellett az aktív csoportmunka kialakítása, amelyet havi 
rendszerességgel kívánunk megvalósítani. A folyamat animálására megbízási 
díjjal tervezünk szakembert megbízni. 
A KEF Ifjúsági Klub tapasztalatairól, a Ill . Nyíregyházi lfjúságkonferencián, 
előadás keretében számol be. A programban résztvevő fiatalok számára, (kb. 
40 fő) egy egynapos szakmai kirándulást szervezünk a Ferencvárosi KEF-hez. 

A projektelem megvalósításának tervezett időpontja: 2018. szeptember -
2019. május között, eseti és havi rendszerességgel (8 hónapon keresztül). 
Az egynapos szakmai kirándulás tervezett időpontja : 2019. március-április. 
A programba bevont személyek létszáma: 40-60 fő . 

A projektelem megvalósításában a KEF tagságon kívül, a Nyíregyházi Ifjúsági 
Kerekasztal tagszervezetei is bevonásra kerülnek. 

c) A Ferencvárosi KEF-nél tett látogatás során szerzett jó tapasztalatok alapján 
workshop típusú KEF ülések szervezését tűztük ki célunknak. A projekt 
időtartama alatt, az üléseket (összesen S alkalommal) olyan szakmai 
ismeretanyag fejlesztésre alkalmas programokkal kívánjuk színesíteni, amelyek 
a közös feldolgozás során a résztvevők tudáskészletét bővítik . 

A workshopok a következő témákat dolgozzák föl : 

- „egészséges" közösségek kialakulása, 
,VWW.NYllt(C.YHAZA 
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- családon belüli traumák felismerése, 
- jelzőrendszeri kompetenciák tisztázása, 
- szülői csoportok kialakítása, bevonási módszerek, 
- online megjelenés „kisokos" . 

A projektelem megvalósításának tervezett időpontja : 2018. szeptember, 
november, ill. 2019. január, február és április. 
A programba bevont személyek létszáma: 15-20 fő/alkalom . 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

A pályázat 2018.04.26-án került benyújtásra, amely befogadásra került és elbírálás 
alatt áll. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

nem releváns 

13. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ A HAZAI HULLADÉKGAZDÁSLKODÁSSAL ÉS SZEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL 
REGISZTRÁCIÓS KAPCSOLATOS LAKOSSSÁGI KÖRNYEZTTUDATOS SZEMLÉTETFORMÁLÁS 
SZÁMA: NYÍREGYHÁZÁN (FM-LSZF/2018-01) 

Projekt tervezett 
3 OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
3 OOO OOO Ft 

összege: 
Támogatási intenzitás 

100% 
(%): 

Projekt (tervezett) Kezdet: 2018.06.01. 
kezdet e és befejezése: Befejezés: 2018.12.31. 

Támogatási Szerződés 
megkötésének, -
módosításainak 
dátuma: 

Kapcsolattartó (név, Markó Zsuzsanna 
osztá ly): 
Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) ta rtalma: A projekt megvalósításával célunk, hogy minél szélesebb körben szól íthassuk 

meg a Nyíregyháza közigazgatási területén élő fe l nőtt lakosságot, 
népszerűsítve körükben a szelektív hulladékgyűjtést, a szemét- és 
h u lladékképződés csökkentése érdekében, a Hulladékért virágot akció 
keretében szemétgyűjtő edények beszerzésével, a hulladékgyűjtési naptár 
elkészítésével, va lamint az akciók népszerűsítésével. 
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A projekt megvalósítása során hangsúlyt helyezünk a környezetünk 
megovasara, a környezeti károk mege lőzésére. Az ezt előseg ítő 

környezettudatos magatartás megmutatkozik a hulladékok komplex 
kezelésében, melynek igyekszünk érvényt szerezni a lakosság körében, a 
szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével. Mindent megteszünk azért, hogy 
a kommunális hulladék mennyiségének csökkentéséve l minimalizáljuk a 
hulladék környezetterhelő hatását, növelve ezzel a hulladéklerakó 
élettartamát. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Hulladékért virágot 
elnevezésű" akcióval igyekszik a fent i célokat elérni, a felnőtt lakosságot és 
közintézményeket megcélozva. A kijelölt gyűjtőpontokon (Nyíregyházán ez a 
két Hulladékudvar: Korányi u. 3., Kerék u. 1.) a hasznosítható csomago lási 
hulladékokat a lakók komposztra, vagy utalványokra cserélhetik. A 
városlakóknak két héten keresztül (2018. szeptember 10-22 között) van 
lehetőségük a fenti kijelölt gyűjtőpontokon a szelektíven gyűjtött 

hulladékokat leadni. A program menete lakossági akció keretében: a 
résztvevő az átvételi pontra beviszi a hulladékát, minden fajta (papír, fém, 
műanyag PET palack, műanyag egyéb, öblösüveg, italoskarton doboz) 
esetében meg van határozva, hogy 1 kg hulladékért mennyi utalvány vagy 
komposzt adható. Az akció során kb. 1000 városlakó megjelenésére 
számítunk. A helyszínen megjelenteket ásványvízzel, pogácsával, kávéval, 
csokoládéval is várjuk. 

Jelen projekt keretében beszerzésre és elszámolásra kerülnek a pá lyázati 
felhívásban megjelölt (39 db 40 literes) szelektív hulladékgyűjtő edények, 
melyek a „Hulladékért virágot" rendezvény keretében, a bevont 
közintézmények számára kerülnek kiosztásra. Ehhez az intézményeknek 
meghatározott mennyiségű, szelektíven gyűjtött hul ladékot kell leadniuk a 
megjelölt időszakban. A „Hulladékért virágot" akció célja kettős, egyrészt a 
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, egyszerűségére hívja fel a figyelmet, s 
ezzel párhuzamosan a Hulladékudvarok szolgáltatásaira, másrészt 
városszépítő hatása is van. Ez az akció a város lakosságának széles körét 
megmozgatja, óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig, hiszen mindenki 
megtalálhatja a számára megfelelő ajándékot. A két hét alatt bevont 
résztvevők száma tervezett kb. 1000 fő. 

A projekt keretében a Hul ladékért virágot akció (2018. szeptember 10-22 
között.) alkalmából meghirdetett szelektív hulladékgyűjtést az alábbi 
módokon kívánjuk népszerűsíteni : 

- nyomtatott sajtó, 4 alkalommal, (Nyíregyházi Napló; www.nyiregyhaza.hu), 
- elektronikus felület (Nyíregyházi Televízió www.nyiregyhazitv.hu) 
- A/2 méretű plakát (a város hirdetőtábláin történő elhelyezéssel) 
- rádió spot (S alkalommal, Retro Rádió) 
- matrica (300 db) 

Nyíregyháza közigazgatási területén valamennyi kertes háztartásába 
eljuttatjuk a Hulladékszállítási naptárt, (28.000 háztartás) mely az adott 
területre vonatkozóan tartalmazza a kommunális, zöld, és elkülönítetten 
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gyűjtött csomagolási hulladékok szállítási időpontjait, a lomtalanítás 
időpontját, valamint a városban szervezett egyéb akciókat, rendezvényeket, 
melyek a szelektív hulladékgyűjtést hivatottak elősegíteni. (Karácsonyfagyűjtő 
akció, Hulladékért virágot akció, a Szelektív Szombat és a Környezetvédelmi 
világnap) . A kiadvány ezen kívül segít abban, hogy milyen hulladékokat lehet 
szelektíven gyűjteni, valamint tájékozódhatunk belőle a hulladékszállító cég 
elérhetőségeiről is. 

2018. decemberében juttatjuk el a lakossághoz (a hulladékgyűjtő 

gépjárművek személyzetével) a 2019. évre vonatkozó naptárt. Ezzel a 
kiadvánnyal a város kertes lakó ingatlanjaiban élőket érhetjük el (28.000 
háztartás), akik így naprakészek a szelektív hulladékok elszállítása 
tekintetében. A lakosság szereti, igényli a színes kiadványt, a tapasztalatok 
szerint egyre több kertes házban használják a szolgáltatást. 

Hulladékszállítási naptár (kiadvány): A/5 méretű, 4 oldalas: az első oldalon a 
kiadvány neve, valamint az év látható, amire vonatkozik, a belső oldalak 
tartalmazzák magát a naptárakat. A 4. oldalon pedig a hulladékszállító cég 
elérhetőségei találhatóak. 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási időszakok, 
kifizetési kérelmek): 

A pályázat 2018.05.07-én került benyújtásra elektronikus felületen a 
Földművelésügyi Minisztériumba, 2018. május 17. napjával került 
befogadásra. A pályázat jelenleg bírált alatt van 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns.-

14. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI 
REGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL 
SZÁMA: 

INTERREG EUROPE 

Projekt tervezett 1.379.739 EUR 
összköltsége: Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR 

Igényelt támogatás ERFA 85%: 153.214 EUR 
összege: Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR 

Önerő 5%: 9.013 EUR 

Támogatási 85% ERFA 
intenzitás (%): 10% nemzeti társfinanszírozás 

5% önerő 

Projekt (tervezett) 1. fázis 
kezdete és Kezdet: 2019.01.01. 
befejezése: Befejezés: 2021.12.31. 

Összesen: 36 hónap 

II. fázis 

Kezdet: 2022.01.01. 
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Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 

módosításainak 
dátuma: 

Kapcsolattartó 

(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 

hátráltató 

-\ ..> N y 

Befejezés:2022.12.31. 
Összesen: 12 hónap 

nem releváns, mert a bírálat folyamatban 

Bartók Dávid pályázatok és projektmenedzsment referatú ra 

A projekt célja a helyi eKormány kezdeményezések támogatása, cselekvések 

és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres 

műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A partnerek növelni 

fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási képességeit és technikai 

tudásukat, továbbá az e kormányzati tisztviselők és szakértők felelősek a 

legmagasabb színvonalú helyi technológián alapuló közszolgáltatások 

tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért. 

A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a 

közszolgáltatások hatékonyságának, átláthatóságának és az 

elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a 

következő szakpo litikai témákra összpontosít: 

1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi közigazgatások számára 

(B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb.) 

2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és 

mobil applikációkkal (pi : készpénzmentes és papírmentes 

kezdeményezések, e-közbeszerzés) 

3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal 

(pi : e-szavazás, e-demokrácia stb.) 

4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és 

menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése) 

Partnerség: 

Genova (Olaszország) - Vezető partner 
Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság) 
Gavle Önkormányzata (Svédország) 
Tartu Város Önkormányzata (Észtország) 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország) 

A pályázat 2018. június 21-én került benyújtásra. Várhatóan 2018 végén kerül 
értékelésre a pályázat. 

nem releváns 

REGYHÁZA 



11 problémák, 
11 nehézségek: 
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