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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a biztonságos közlekedés, a
gyalogosbiztonság elősegítésében, ezért a Rendőrkapitánysággal és a városi közutak kezelőjével
egyeztetve áttekintettük Nyíregyháza gyalogátkelő helyeit baleseti veszélyesség szempontjából.
Több gyalogátkelőhelyet is azonosítottunk gyalogos baleseti veszélyességét illetően. Ezek között
nemcsak önkormányzati, hanem a Magyar Közút kezelésében lévő utak is találhatók.
Megvizsgáltuk a Városfejlesztési osztály munkatársaival a következő időszakra tervezett
útfelújításokat, elsősorban arra fókuszálva, hol nem várható nagyobb beavatkozás a közeljövőben.
A gyalogosbiztonság terén fellelhető innovatív közlekedésbiztonsági megoldások közül - egy
hatékonynak ítélt úgynevezett „okos-zebra" kialakítására teszek javaslatot pilot jelleggel
Nyíregyházán, a Korányi F. utcán az Északi temető hátsó bejáratához közeli gyalogátkelőhelyen.
A Pearl Enterprises Kft. által fejlesztett SafeCross intelligens gyalogátkelőhely rendszer úgy
működik, hogy az út két szélén - megfelelő távolságban az útpadkától - szenzorral szerelt
oszlopokat helyeznek el, amelyek érzékelik a gyalogosok áthaladását. Amikor az érzékelők
bekapcsolnak, az útburkolatba helyezett aktív LED-lámpák villogni kezdenek, ezzel megállásra
figyelmeztetve a gépjárművezetőket. Ez a jelzés csak és kizárólag addig tart, ameddig a gyalogos át
nem halad az úttesten. Ezzel elkerülhető a felesleges működés , amellyel egyrészt az a cél, hogy csak
akkor álljon a forgalom, amikor kell, illetve beépüljön a járművezetők tudatába az, hogy ha villog a
LED, akkor átkelés történik és meg kell állniuk.
A működésről készült bemutató filmet a https://www.youtube.com/watch?v=GvpufC85Y7M
linken tekinthetik meg, ahol a Debrecenben létesített megoldás látható működés közben. Rövid
werkfilm található még a http://solarway.hu/okoszebra/ linken is. Ezt a megoldást alkalmazzák
még Zalaegerszegen, Dunaújvárosban, Kaposváron, Pécsett és Kisvárdán is.
A Generali a Biztonságért Alapítvány a fent javasolt ún. SafeCross intelligens gyalogátkelőhely
megvalósítására pályázati felhívást tett közzé, amely 100%-ban, ún. közérdekű
kötelezettségvállalásként támogatja ennek megvalósítását. Az Alapítvány 2018-ban összesen
legfeljebb 10 településen történő, településenként 1-1 okos zebra rendszer kiépítésének a
támogatását vállalja országosan. A pályázat 2018. szeptember 30-áig volt benyújtható, amelyre
Önkormányzatunk az elmúlt közgyűlést követően nyújtotta be pályázatát két opcionálisan megjelölt
gyalogátkelőhely vonatkozásában.
Az egyik helyszín a fenti Korányi Frigyes utcai
gyalogátkelőhely, a másik a Bocskai utcán a Törvényszék előtti gyalogátkelőhelyet érintette volna.
Időközben az Alapítvány Kuratóriuma arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy a pályázatot
elbírálta, sikeresen pályáztunk, támogatja okos zebra kialakítását az említett Korányi F. utcai
helyszínen. A támogatás összege bruttó 2.048.908 Ft. A tervek szerint a rendszer 2018. november
30-áig kiépülhetne, 3 éves fenntartási kötelezettséggel.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalásával a pályázat benyújtását utólag
tudomásul venni, a SafeCross intelligens gyalogátkelőhely megvalósítását a Generali a Biztonságért
Alapítvány közérdekű kötelezettségvállalásával elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018. október 08.
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melléklet a HFO 19-5/2018. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
•. „ •. /2018.

( X.18.) számú

határozata
Intelligens gyalogosvédelmi rendszer közérdekű kötelezettségvállalás útján történő megvalósításáról

A Közgyűlés

1./ A Generali a Biztonságért Alapítványhoz benyújtott SafeCross intelligens gyalogátkelőhely létesítésére
vonatkozó pályázatot tudomásul veszi.
2./ Támogatja és elfogadja az 1. pont szerinti Alapítvány közérdekű kötelezettségvállalásával a SafeCross
intelligens gyalogátkelőhely Pearl Enterprises Kft. általi megvalósítását a nyíregyházi 2371/4 hrsz-ú, a
valóságban, Nyíregyháza, Korányi Frigyes utcán, az Északi Temető hátsó bejáratához közel eső
gyalogátkelőhelynél.

3./Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megvalósításhoz szükséges szerződés(-ek) aláírására.
4.) Utasítja a 2. pontban meghatározott közút kezelőjét, a NYÍRVV Nonprofit Kft-t az útfenntartó részéről a
megvalósítás érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Felelős :

lgnéczi Csabáné

ügyvezető

A határozatról értesül :
1)
2)
3)
4)
S)

A Közgyűlés tagjai
A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.)
Generali a Biztonságért Alapítvány (1066 Budapest, Teréz Krt. 42-44.)
Pearl Enterprises Kft. (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.)
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