
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

80/2012.(IV.26.) számú 

határozata 

liA Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című pályázati program 
Akcióterületi Tervének elfogadásáról, a második fordulós dokumentáció 

benyújtásáról 

A Közgyűlés 

1) 	 "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" c. pályázati program 
Akcióterületi Tervét a szociális városrehabilitációs célú konstrukció 2. fázisa 
keretében történő benyújtásának alapjául a mellékletben foglaltak szerint 
e I f o g a d ja. 

U t a s í t j a a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetőjét a fenti 
dokumentum felhasználásával a pályázati dokumentáció 2. fázisban történő 

összeállítására és benyújtására . 

Felelős: Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetője 
Határidő: 2012. május 3. 

2) 	 A pályázati program megvalósításához szükséges 71.220 e Ft összegű 

önkormányzati saját erőt a költségvetési rendeletében a szükséges ütemben 
b i z t o s í t j a. 

Felelős: Gazdasági Osztály vezetője 
Határidő: folyamatos 

k.m.f . 

r

ll. -'---
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

A határozatot kapják: 
1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek 

vezetői 

http:80/2012.(IV.26


1. számú melléklet a 80/2012.(IV.26.) számú határozathoz 
"A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" címü (ÉAOP-5.1.1/B - Szociális városrehabilitáció) projekt tervezett elemei és a hozzá kapcsolódó költségbecslés 

Ssz. A projekt neve A projekt rövid leírása 
Támogatás 
intenzitása 

(%) 

Költségvetés megoszlása 

A projekt bruttó ktg 
e (Ft)

Támogatás (Ft) 
Partneri önerő 

(Ft) 
Önkormanyzati 

önerő (Ft) 

1 Szociális berlakások felújítása 

A program során a Huszár ter 1. es 2/A, illetve a Dália u.3., 5., 7., 9. , 11, es 13. számú epületek 
felújítására kerül sor. Tervezett feladatok : homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, 
homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerini a magastetők szerkezeti elemeinek javítása , új 
héjazat beépílése 

85.00% 223790939 o 39492519 263 283458 

2 
A Dália utcai óvoda. bölcsőde 
és Idősek Otthona közös 
épületének felújítása 

Az óvoda , a bölcsőde és az idősek otthona közös épületének külső felújítása. Tervezett feladatok: 
homlokzati hőszigetelés, zárófödes höszigetelés, homlokzati nyilászárók cseréje. 

85,00% 32797 381 o 5787774 38 585155 

3 Nonprofit szolgáltató helyiségek 
kialakitása 

Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakitása a Dália u. 9. számú épületben (a helyisegek kialakítása, 
belső fe lújitása) 

85,00% 1 832498 o 323382 2 155 880 

4 Közlekedési fejlesztések - utak 
felújítása , létesítése 

Viola u. útepítes, Viola U.- Orgona u. összekötő szakasz útépités , Móricz ls. U.- Bottyán J. u. elkerülő 
szakasz útépítés , Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak 
felújitása (810 m új út épitése, 681 m útfelújitás) 

85,00% 64482387 o 11379245 75 861 632 

5 

Játszóhelyek létesitese - több 
korcsoportos játszó- és 
sportlétesitményeket 
tartalmazó park kialakitása 

Aszfaltos játszótér kialakitása festett játékokkal, kreatív mászófallal; salakos sportpálya kialakítasa 
labdafogó hálóval; kerítéssel körbevett hintázóhely eséscsillapitó homokkal es aszfaltos streetball 
pálya kialakitása (4463 m2 felújitott zöldfelület) 

85,00% 23547 252 O 4155398 27702650 

6 
Sof! elemek megvalósitása 
közvetlenül bevont partnerekkel 

A Periféria Egyesület, a Human-Net Alapitvány, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendör
főkapitányság és a Gyermekjóléti Központ programjai 

85,00% 12227964 2157876 O 14 385 840 

8 "Sof!" elemek megvalósitása 
közvetett eljánisrend alapján 
(programalap) 

Az infrastrukturális , beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészitő "sof!" elemek (Iakosságot érintő 
programok , akciók) - mini projektek 

85,00% 21 772036 O 3842124 25614160 

9 Tájékoztatás Kötelezö és szabadon választható tájékoztatási elemek megvalósitása 85,00% 1727200 O 304800 2032 OOO 

10 Tervezés A projektelemek tervezési feladatai 85.00% 7692500 o 1 357500 9050 OOO 

11 Hatósági engedélyek dijai Az epitesi engedélyezési eljárások során szükséges hatósági engedélyezési dijak 85,00% 242930 o 42870 285800 

12 Projekt menedzsment Projekt-menedzselés személyi és dologi ktg-i 85.00% 12 750000 O 2250 OOO 15 OOO OOO 

http:80/2012.(IV.26


13 Közbeszerzés költségei A közbeszerzési eljárások lefolytatását segitö szakértő(k) dija 85,00% 1 295400 O 228600 1 524 OOO 

14 Műszaki ellenőrzés költségei A kivitelezések alkalmával szükséges műszaki ellenőri tevékenység dija 85,00% 4318000 O 762 OOO 5080 OOO 

15 Könyvvizsgálat Könyvvizsgálói feladatok kőltsége 85,00% 863600 O 152400 1 016 OOO 

16 Tartalék Tartalékkeret a palyázati program megvalósítása során felmerülő, előre nem kalkulálható kiadásokra 85,00% 6454458 o 1 139023 7 593481 

ÉAOP 6,1 .1.18 pályázat 
költségvetése ö88zesen 

-
85,00% 415794546 2157876 71 217 635 489170066 


