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Beruházások megyénkben
Olvasóink ezen az oldaHelyszín:
Nyíregyháza,
lon a megyében jelenleg zaj- Kisvárda, Nagyecsed.
ló vagy a közeljövőben induA beruházás kezdete: 2008.
ló beruházásokról tájékozód- március.
hatnak, legyen az szállodaépíTervezett befejezése: 2010
tés, városközpont rehabilitá- első féléve.
ció vagy iskolafelújítás. Az
Összköltsége: 35 millió euró
építkezésekről a legfontosabb (9,5 milliárd Ft). Az EU Kohéadatokat közöljük: a beru- ziós Alapjából valósul meg,
házás nevét, helyét, kezde- 10% önerővel.
tét, tervezett befejezését, azt,
Az ország legnagyobb hulhogy jelenleg milyen stádi- ladékgazdálkodási projektumban van, illetve azt, hogy je több mint 200 települést,
mennyi pénzből, milyen for- mintegy 600 ezer embert
rásból, milyen finanszírozási érintő környezetvédelmi
konstrukcióban valósul meg. program, három gyűjtőA megye többi városában körzetbe szervezve teremindult fejlesztéseket későbbi ti meg a szelektív gyűjtés, a
korszerű hulladékgazdálkoszámunkban közöljük.
dás feltételeit a teljes régiZáhony és térsége komp- óban.
lex
gazdaságfejlesztési
Legfontosabb eleme egy új,
program
valamennyi érvényes jogszaHelyszín: Záhony és térsé- bályi előírást kielégítő hulladéklerakó kialakítása Nyírge.
Tervezett befejezése: 2012. egyházán. Az új lerakó megnyara.
épülésével mintegy 300 000
Összköltsége: 25,6 milliárd ember ellátása biztosítható
Készül a Nyíregyházi Állatpark Zöld Piramisának hatalmas, áttetsző kupolája
(Fotó: Balázs Attila)
forint, uniós forrásból.
nagyjából 20 évre.
A kisvárdai és nagyecsedi
A Záhony térségében megvalósuló infrastrukturális lerakók mellett pedig egy- lat bontás utáni helyreállíTámogatás: 1,8 milliárd Ft
Összköltsége: 1,8 milliárd
egy komposztáló telep léte- tását is tartalmazzák.
fejlesztés azt
Ft, KEOP forrásból.
– ÉAOP.
sül majd, melynek működtea célt szolA közbeszerzési döntőbizottA beruházás eredményeDemecser
tésével csökkenthető a lera- ság döntésére várnak, hogy ként újjászületik Nyíregyhágálja, hogy
2012 nyarára
kandó hulladék mennyisége. elkezdődhessen a munka.
za belvárosa. Új ügyfélszolgáSzakrendelő felújítása,
az EU keleA költségátcsoportosításból
lati centrum
szakellátás bővítése
ti határának egyik legfonto- jut majd 14 db hulladékgyűjAgora-program (a műve- épül, bővíA beruházás kezdete: 2009.
sabb vasúti-logisztikai cso- tő jármű beszerzésére is.
lődési központ funkcióbő- tik a házasTervezett befejezése: 2010.
mópontjává váljon a záhovítő felújítása)
ságkötő terÖsszköltsége: 57 millió Ft.
nyi térség.
Jósa András Oktató KórA beruházás jelenleg a
A beruházás kezdete: 2010 met, egyháSegítségével éves szinten ház tömbkórház projekt
közbeszerzési eljárás szakaősze.
zak temploa jelenlegi 5,3 millió tonnáHelyszín:
Nyíregyháza,
Várható befejezése: 2011 mait újítják
szában van. A tervek szeról 8,5 millió tonnára nőhet Szent István u.
tavasza.
fel, építik ki a térvilágítást. rint a járóbeteg szakellátás
A beruházás kezdete: 2010.
a térség teljes áruforgalma.
Összköltsége: 2,4 milliárd Burkolatot cserélnek a sétá- nőgyógyászattal, szemészetTervezett befejezése: 2012 Ft.
Becslések szerint a záhonyi
ló utca Zrínyi Ilona utcai sza- tel és fizikoterápiával bővültérség 16 településén megin- nyara.
Támogatás: 1,75 milliárd – kaszán, megújítják az üzletek ne. A szakembereket a Jósa
duló beruházások rövid időn
Összköltsége: 13 milliárd TIOP.
portáljait. Megszépül a Nyír- András Oktató Kórház biztobelül mintegy 1200 munka- Ft, ebből 1,2 milliárd fennAz új multifunkcionális víz Palota, utakat, közlekedési sítja majd.
nélkülinek teremtenek állás- tartói önerő.
központ háromezer négyzet- csomópontokat építenek, fasoIbrány
lehetőséget és összességében
Az építkezés során lebon- méterén helye lesz színház- rokat rendeznek. A házasság3400 munkahely megterem- tanak hét elavult épületet nak, hangversenynek, konfe- kötő terem és az ügyfélszolKistérségi
járóbeteg
téséhez, illetve megtartásá- több mint 15
renciának, de a közművelő- gálati centrum építése ez év szakellátó központ (kisezer négyzethoz járulnak hozzá.
dés és az oktatás itt otthont végére befejeződik.
kórház)
méteren. A
kap a komplexumban, mint
A beruházás kezdete: 2009.
Intermodális közforgal- tömbkórházahogyan bálok, szalagavatók
Keleti körút építése
Tervezett befejezés: 2010
mú ipari-logisztikai park
ban kap helyet az onkológi- is rendezhetők.
Beruházás kezdete: 2009. július.
Helyszín: Fényeslitke és ai centrum. Létrejön a progszeptember.
Összköltsége: 1 milliárd
Komoró térsége.
ram keretében egy gyermekÁllatpark: Zöld piramis
Tervezett befejezése: 2010. Ft.
A beruházás kezdete: 2009. gyógyászati központ is, a 14 és Ócenárium
november.
Az Ibrány
Tervezett befejezése: 2010. éven aluliak gyógyításához
Összköltsége: 474 millió és NagyhaBeruházás kezdete: 2009.
július.
mindent egy helyen alakítaTervezett befejezés: 2010 Ft.
lász
közé
Összköltsége: 3,5 milliárd nak ki.
tavasza.
Támogatás: uniós támoga- l é t e s ü l ő
Ft, ebből 1,8 milliárd uniós
1. ütem: Onkológiai CentÖsszköltsége: 1,6 milliárd tás 399,7 millió Ft - ÉAOP.
egészségügyi intézményben
támogatás.
rum: 9308 m2.
Ft.
A beruházással összekötik több mint 16 szakellátást
A
közbeszerzési
eljá2. ütem: Gasztoenterológia,
T á m o a 4-es és a 41-es számú főutat, (belgyógyászat, kardiológia,
neprológia gatás:
rás befejeztével a záho- angiológia,
valamint a Kállói utat a 4-es gasztroenterológia, endokri800
nyi „megaprogram” egyik hypertónia, fertőző osztály millió Ft –
nológia, sebészet, szülészetfőúttal.
első nagy beruházásaként 9097 m2.
TIOP.
nőgyógyászat, fül-orr-gégéhamarosan elkezdődhetnek a
3. ütem: komplex gyermekA
négyParkfürdő felújítási mun- szet, szemészet, neurológia,
Fényeslitke és Komoró térsé- gyógyászati központ.
szintes Zöld piramis és kák
pszichiátria, urológia, reugében tervezett intermodális
Nem
uniós
forrásból, Ócenárium közel hatezer
Beruházás kezdete: 2009 matológia, ortopédia, tüdő– vagyis a különböző szállítá- hanem a fenntartó megyei négyzetméternyi területen ősze.
gyógyászat,
gyermekgyósi módok közti átjárhatósá- önkormányzat finanszírozá- mutatja be az Indonéz szigeTervezett befejezése: 2010. gyászat,
bőrgyógyászat)
got és csatlakozást biztosító - sában megépül egy új kony- tek és az Indiai óceán élővi- május.
és több kiegészítő ellátást
közforgalmú ipari-logisztikai ha és étterem is 1,3 – 1,5 mil- lágát.
Összköltsége: 1,2 milliárd (röntgen-, ultrahang, laborterület kialakításának mun- liárdos költséggel.
A félmillió liter tengervizet Ft.
diagnosztika, fizikoterápia,
kálatai. Mindkét településen
tartalmazó Ócenáriumban a
Támogatás: 600 millió Ft – gyógytorna) is igénybe vehetNyíregyháza
jelentős vasúti korszerűsítési
nyolc méter hosszú akrill cső- ÉAOP.
nek a lakosok. A beruházás
munkálatok veszik kezdetüNyíregyháza és térsége ben úgy sétálhatnak majd a
A parkfürdőben korsze- 12 település összefogásával
ket, az ipari-logisztikai terü- szennyvízprogram
látogatók, hogy mellettük és rűsítik a meglévő 50 méte- valósul meg.
leten pedig kiépítik a szükA beruházás kezdete: 2009. felettük ráják, cápák, medúzák res uszodát, további három
Mátészalka
séges közműveket – vagyis a vége.
úsznak. A Zöld piramisban gyógyvizes medencét és új
teljes víziközmű-hálózatot, a
Várható befejezése: csa- csaknem 10 méternyi magas- öltözőt létesítenek, valamint
Városközpont rehabilibelső elektromos hálózatot és tornázási munkálatok 2010. ból alázúduló vízesés hangjá- a hideg vizes medencéknél tációja
a belső úthálózatot.
december, teljes program: téka mellett a látogatók a víz- szórakoztató létesítményeA beruházás kezdete: 2010.
2012.
esés alá jutva szembesülnek ket hoznak létre.
március.
Új regionális APEH-székÖsszköltsége: 13 milliárd az óceán vízi élőlényeivel is. A
Tervezett befejezése: 2010.
Csenger
ház
Ft.
beruházás részeként elkészülő
december.
Helyszín:
Nyíregyháza,
Támogatás: 9,9 milliárd Ft Tarzan ösvény 200 méter hoszKistérségi járóbeteg-elláÖsszköltsége: 1,3 milliárd
Rákóczi u. 69.
– Európai Unió.
szan vezet át fahidak rendsze- tó központ
Ft.
A fejlesztés eredménye- rével a csimpánzok, zsiráfok,
A beruházás kezdete: 2009.
Jelenleg a projektfejlesztéA beruházás kezdete: 2009.
képpen 2012-re a jelenlegi zebrák, antilopok közelében, október.
február 13.
si szakasz zajlik. A városközTervezett befejezés: 2010. 81 százalékosról 96 száza- s csatlakozik egy magaslati
Tervezett befejezés: 2010. pont átépítése során megújuláprilis 30.
lékosra nő Nyíregyházán a kilátóhoz, ahonnan jól látha- május.
hat a Madách tér, sétáló utcáÖsszköltsége: 8,5 milliárd csatornázottság. A projekt tó a park 32 hektáros területe.
Összköltsége: 650 millió vá alakulnak a Kaczinczy és
Ft.
kiemelt eleme az üzemen A bokréta ünnepséget augusz- Ft.
a Kölcsey utcák. E közterüleA Magyar Nemzeti Vagyon- kívüli II. számú szenny- tus végén tartották.
A
környékbeli
telepü- teken forgalom-elterelés, korkezelő Zrt. saját forrásból vég- víztisztító telep fejlesztélésekről fogadják majd a szerű közvilágítás kiépítése,
zi az ingatlanfejlesztést, és az se, amely megoldja a túlterIVS: Belvárosi terek járóbetegeket a különböző térfigyelő rendszer kiépítéépülő korszerű irodaházban helt I. számú szennyvíztisz- integrált funkcióbővítő fej- szakrendeléseken.
se, szelektív hulladékgyűjtés
biztosítja az APEH és a VPOP tító telep tehermentesítését lesztése
bevezetése valósul meg tervedolgozóinak elhelyezését.
is. A munkák során hozzáveVárosi
szennyvízprog- zetten. A Polgármesteri HivaBeruházás kezdete: 2009.
tőlegesen 200 km szennyvízTervezett befejezés: 2010. ram
tal a gazdaságosabban üzeMegyei települési szi- csatornát fektetnek le, mely- vége.
A beruházás kezdete: 2009. meltethető, korszerűen felújílárdhulladék-gazdálkodá- nek költségei 180 ezer négyÖsszköltsége: 3,2 milliárd november.
tott Alapfokú Művészeti Iskosi program
zetméter út, ill. járdaburko- Ft.
la épületébe költözne. MegépíTervezett befejezés: 2011.

tenék a Képes Kulturális és
Civil Központot, mely közösségi rendezvényeknek, eseményeknek adhat otthont, teret
biztosít a városi civil szervezetek működésének.
Képes Géza Általános
Iskola felújítása
A beruházás kezdete: 2009
ősze
Tervezett befejezése: 2010.
szeptember.
Összköltsége: 496 millió Ft,
Új Magyarország Fejlesztési
Terv ROP.
Átépítésre kerül a főbejárat,
a belső udvari rész játéktér
és fedett rész kialakításával,
lift beépítése, valamint teljes
körű padló- és faburkolatcsere, akadálymentes vizesblokkok, rámpák, és egy sportpálya kerül megépítésre.
Mátészalka-Nyírcsaholy
kerékpárút
A beruházás kezdete: 2009.
szeptember.
Összköltsége: 312 millió Ft,
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.
A fejlesztés során egy 6460
m hosszú, 2,8 m széles kerékpárutat építenek, 3 db zárt
kerékpártározót alakítanak ki,
valamint közlekedés biztonságot szolgáló táblákat helyeznek el. A kivitelezési munkálatok egy része már megkezdődött, elkezdték a kis- és középfeszültségű vezeték kiváltását
az érintett szakaszon.

Nagykálló
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció
A beruházás kezdete: 2009.
vége.
Tervezett befejezés: 2010.
vége.
Összköltsége: 1,3 milliárd
Ft, ebből 980 millió pályázat
útján.
A belvárosban épül fel az új,
modern polgármesteri hivatal,
valamint a kistérségi szerepet is erősítő Gazdasági Szolgáltató Központ, amelyben
önkormányzati tulajdonban
lévő üzlethelyiségeket alakítanak ki. A program keretében
a volt bíróság majd Óbester
Étterem, és
a református templom
felújítása is
megtörténik.
A régi buszpályaudvart
3500 négyzetméteres térré építik át és alatta 130 gépkocsi
elhelyezésére alkalmas mélygarázs kap helyet. A belváros
járdáit felújítják, újakat építenek és sétálóutca teszi még
kellemesebbé a városközpontot. A korábbi vegyeskereskedésre használt piac is kulturált formában, a kor igényeinek megfelelően újul meg.

Nyírmada
Patay István Általános
Iskola felújítása
A beruházás kezdete: 2009
ősze.
Tervezett befejezése: 2010.
szeptember.
Összköltsége: 468 millió Ft.
- Európai Regionális Fejlesztési Alapból.
Külső-belső nyílászárók
cseréje, a külső utólagos
hőszigetelés, a tetőszerkezetek megerősítése és hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése.
Az épületek teljesen akadálymentessé válnak, berendezésük, felszerelésük is kicserélődik. Új bútorokkal, taneszközökkel, audiovizuális eszközökkel,
tornaszerekkel,
kosárpalánkkal, udvari játékokkal, fejlesztő eszközökkel
gazdagodik az iskola.
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