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E LŐTE RJ ESZT ÉS 

- a Közgyűléshez -

Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak, járdáinak 

rekonstrukciója" című, központi költségvetés terhére benyújtani tervezett pályázati program 

Vé leményező bizottság vagy bizottságok: 

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 

- Pénzügyi Bizottság 

elfogadására 

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 
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Dr. KoÁcs Ferenc 

polgármester 
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Pat ó István 

az e lőterjesztés szakmai előkészítéséért 

fe lelős kije lölt közreműködő munkatárs 

Hagymási Gyula 

az előterjesztés szakmai 

előkészítéséért fele lős 

referatúra vezető 

t örvényességi véleményezést végző 

személy~k aláírása: 

~ 
Dr. Szemán Sándor' 

címzetes főjegyző 
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Dr. Berényi Judit 
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Tisztelt Közgyűlés! 

NYIREGYHÁZA 
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Az 1410/2017. (Vl.28.} Korm. határozat alapján a Kormány, a Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális 

fej lesztésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatásáról döntött. A Kormány az 1680/ 2017. (IX. 21. ) 

Korm. határozata alapján, az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításró l döntött, amely 2. 

bekezdésének a) pontja szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 1000 millió forint 

támogatásban részesül. 

A pá lyázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erős ítő 

közlekedésfejlesztési intézkedések valósu ljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint 

az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és 

közlekedésre vonatkozó cé ljainak a te ljesüléséhez. 

A pályázat tervezett fejlesztései: 

Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópontban körforgalmú csomópont létesítése: 

A Stadion utca fe lől jelentős balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca - Kótaj i út is jelentős 

fo rgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A 

tervezéssel érintett szakaszon gyalog-kerékpáros létesítmények, valamint autóbuszmegállók is találhatóak, 

ezért körforgalom megvalósítása tervezett. Megvalósulnak továbbá a közmű véde lembehelyezések, 

kiváltások, kerékpáros, gya logos és közösségi közlekedési, valamint parko lási létesítmények, átvezetések, 

zöldfelü letet rendezés, va lamint az átalakuló csomópontok térvilágítása. 

A Nemzeti Fej lesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont tekintetében az építtetői 

feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki 

2018. május S. napján. A benyújtani tervezett pályázati adatlap alapján megkötésre kerülő támogatási 

szerződés aláírását követően, a fejlesztés megvalósításához a NIF Zrt. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szükséges. 

A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák és térburkolatok egységes 
kialakítását megvalósító akadálymentesített kialakítású áttervezése mellett: 

A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció valósult meg. A tervezési 

szakasz határa a belső park fe lőli útszegély, va lamint az út épületek felő l i szegélysora, ill. az épületek. A park 

koncepciójához illeszkedő közlekedési ill. ahhoz kapcsolódó létesítmények (járda útburkolathoz történő 

hozzáigazítása, útszegély-átépítések, útburkolat felújítás, kerékpárúti kapcsolatok és parkoló sávok, valamint 

szükség szeri nt i csapadékvíz elvezetési létesítmények) kerü ltek megtervezésre. A gyalogos átvezetési 

pont oknál térkő útburkolat, a teret határoló utaknál pedig az akadálymentesített és homogén burkolatfelület 

biztosítása, közműkivá ltási igények és új pályaszerkezet építési igények csökkentése érdekében aszfa lt 

burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek melletti járdák jelenleg vegyes anyaghasználatúak és 
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állapotúak, ezért itt, valamint a park felé vezető járdáknál is homogén, akadálymentes térkő járdaburkolat 

tervezésére került sor. A parkokat határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernő 

u.) történő csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet tartottuk meg. 

A park és környezetének egységes megjelenítése érdekében, az út és járda között meglévő közút és járda 

megvilágítását biztosító térvilágítás felülvizsgálandó, és az oszlopok parkban alkalmazottakhoz igazodó 

típusúra áttervezendő. 

A fent nevezett, megvalósítani tervezett fejlesztések kapcsán az engedélyes szintű műszaki 

tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. 

A pá lyázati dokumentáció 2018. december hónapjában benyújtásra kerül. 

A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

Stadion - Kótaji - Hímes - Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítása: 557.154.854 Ft 

442.845.146 Ft Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója: 

Nevezett költségek tartalmazzák a közbeszerzési, tervezési, ingatlan vásárlási, kivitelezési és műszaki 

elle nőrzési díjakat. 

A pro jekt tervezett összköltsége: 1.000.000.000 Ft 

Az igény lendő támogatás összege: 1.000.000.000 Ft 

Saját e rő: 0 Ft 

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

szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. december 20. 

szakmai e lőkészítésért felelős 

kijelölt közreműködő munkatárs 
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Tisztelettel: 

Hagymási Gyula 

Pályázatok és Projektmenedzsment 

Referatúravezető 
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Melléklet a PKAB/74/2018. számú előterjesztéshez 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

..... „/2018. (XII . 20.) számú 

határozata 

Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak, járdáinak 

rekonstrukciója" című, központi költségvetés terhére benyújtani tervezett pályázati program 

elfogadásáról 

A Közgyűlés 

az Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak, 

járdáinak rekonstrukciója" című projekt 1.000.000.000 Ft tervezett összköltségvetésű, saját erőt nem 

igénylő pályázati program tartalmával és megvalósításával 

e g y e t é r t. 

Felelős: Pató lstván,az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő 

munkatárs, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető 

Határidő: folyamatos 

Nyíregyháza, 2018. december 20. 

Erről értesülnek: 

1./ a Közgyűlés tagjai 

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