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Beruházások megyénkben
Lapunknak ezen az oldalán a megyeszékhelyen zajló fontosabb beruházásokról
tájékozódhatnak olvasóink.
A beruházásokról a legfontosabb információkat közöljük:
a projekt költségeit, a támogatások összegét, a munkálatok kezdetét és tervezett befejezését, valamint a beruházás
rövid leírását. Terveink szerint havonta beszámolunk
majd arról, milyen változások
történtek időközben, milyen
fázisban tart egy-egy építkezés, közeleg, vagy megtörtént-e
az ünnepélyes átadás.

A beruházás kezdete:
2008. március
Tervezett befejezése:
2010 első féléve

A belvárosi terek integrált
funkcióbővítő fejlesztése
Összköltsége:
3,2 milliárd Ft
Támogatás összege:
1,84 milliárd Ft
Kezdete: 2008. 12. 23.
Tervezett befejezése:
2011. 06. 30.
ÜgyfélszolgálaÉpül az új ügyfélcentrum a nyíregyházi városháza belső udvarán
ti Centrum
kialakítása;
újítása, egységesítése, a ZríÖsszköltsége: 8 millió Ft
a reformányi Ilona utca burkolatának
Luther tér rekonstrukcitus templom külső megvilágí- felújítása.
ója
tása, a tető és a bejárati ajtó
Összköltsége:
cseréje; az ortodox műemlék
Házasságkötő terem és
22,5 millió Ft
épület külső felújítása; a Zrí- Anyakönyvi Hivatal felújínyi Ilona utca burkolatcseré- tása
Nyírvíz Palota homlokzatje, homlokzati látványelemek
és tetőfelújítása
Összköltsége:
elhelyezése; az utcában találÖsszköltsége:
168 millió Ft
ható üzletek portáljainak meg580,1 millió Ft
újítása, egységesítése; a HázasA két épület felújítása, belságkötő Terem és Anyaköny- ső átépítése, az udvaron fedett
A műemlék épület homlokvi Hivatal épületének belső fel- gyülekezőhely kialakítása.
zatának felújítása, nyílászárók
újítása, udvarfelújítás; közlecseréje, tetőfelújítás, személykedésszervezési feladatok: az
Egyház u. – Síp u. szabá- felvonó építése, közművezetéEgyház u. négynyomúsítása, a lyozása
kek cseréje, közös helyiségek,
Síp u., Kálvin tér, Bercsényi u.
Összköltsége:
központi fűtés felújítása.
szabályozása, a Kiskörút Bocs282 millió Ft
kai u.–Szent István u. közötSkála Áruház homlokzati új nyomvonalának kiépíAz Egytának felújítása
tése, a Szent István u. sza- ház utca
Összköltsége:
bályozása, jelzőlámpás cso- n é g y n y o 77,3 millió Ft
mópontok kialakítása a Szé- músítása és
chenyi u.–Szarvas u.–Iskola a Síp utca szabályozása, kerékAz áruház homlokzatának
u., a Luther u.–Szent István pár forgalmat irányító jelző- felújítása, homlokzati burkou., és a Bethlen u.–Egyház u. lámpával + a Mártírok tere lat felszerelése, bejárati porkereszteződésekben, kerékpár- rekonstrukciója az izraelita tálcsere.
utak kiépítése; a Hősök tere, a templom előtt.
Mártírok tere és a Luther tér
Nyíregyháza és térsége
rekonstrukciója; fasorrendezéKálvin tér–Bercsényi u. szennyvízprogram
sek az Árok, Búza és Szent Ist- szabályozása
Összköltsége:
ván utcákon; a Nyírvíz Palota
Összköltsége:
13 milliárd Ft
homlokzat- és tetőfelújítása; a
36 millió Ft
Támogatás összege:
Skála Áruház homlokzatának
9,891 milliárd Ft
felújítása.
Luther u.–Szent István u.
Kezdete: 2009 vége
csomópont építés
Tervezett befejezése:
Városháza ügyfélszolgálaÖsszköltsége:
csatornázási
ti centrum
8 millió Ft
munkálatok
Összköltsége:
2010. december,
505,9 millió Ft
Jelzőlámpás csomópont kiteljes program:
építése a kereszteződésben,
2012.
A meglévő épület egy részé- kerékpáros forgalmat irányínek (668 négyzetméter) átala- tó jelzőlámpás kiegészítéssel.
A fejlesztés
kítása, plusz három szint,
eredményeösszesen 1669 négyzetméter
K i s k ö r ú t – B o c s k a i képpen 2012építése.
u.–Szent István u. csomó- re a jelenlegi
pont építés
81 százalékosról 96 százalékosReformátus templom vilára nő Nyíregyházán a csatorÖsszköltsége:
gítása, tetőcsere
názottság. A projekt kiemelt
269 millió Ft
Összköltsége: 23 millió Ft
eleme az üzemen kívüli II. szá2x2 sávos új nyomvonal mú szennyvíztisztító telep fejA templom kiemelő világí- kiépítése, a jelenleg egyirányú lesztése, amely megoldja a túltásának elkészítése, a főbejá- Szent István utca átalakítása terhelt I. számú szennyvíztiszrati ajtó, valamint a torony kétirányú forgalomra.
tító telep tehermentesítését is.
és a hajó feletti tetőszerkezet
A munkák során hozzávetőlehéjazatának paláról rézlemezKerékpárutak építése
gesen 200 km szennyvízcsare történő cseréje
tornát fektetnek le, melynek
Összköltsége:
költségei 180 ezer négyzetmé100 millió Ft
Ortodox imaház műemter út, ill. járdaburkolat bonléképületének külső felújíKerékpáros forgalmi kap- tás utáni helyreállítását is tartása
csolat megteremtése a Bethlen talmazzák.
Összköltsége:
Gábor u., Szarvas u., SzécheA közbeszerzési döntőbizott9,7 millió Ft
nyi u., Szent István u. között. ság döntésére várnak, hogy
elkezdődhessen a munka.
Az utcai homlokzat (tető,
Hősök tere rekonstrukbádogos szerkezetek, lábazat, ciója
Agora-program (a művelőablakok, fal és az udvari homdési központ funkcióbővítő
Összköltsége:
lokzat felújítása.
felújítása)
151,5 millió Ft
Összköltsége:
Sétáló utca burkolatcseréA tér rehabilitációja, szö2,4 milliárd Ft
je, portálok megújítása
kőkút építésével, parkrendeTámogatás összege:
Összköltsége:
zéssel.
1,75 milliárd Ft
137,8 millió Ft
Kezdete: 2010 ősze
Mártírok tere rekonstTervezett befejezése:
Az üzletek portáljainak fel- rukciója
2011 tavasza

(Fotó: Sipeki Péter)

Az új multifunkcionális központ háromezer négyzetméterén helye lesz színháznak,
hangversenynek, konferenciának, de a közművelődés és
az oktatás itt otthon érezheti magát, mint ahogyan bálok,
szalagavatók is rendezhetők.

Támogatás:
542 millió Ft
Kezdete: 2009. 04. 01.
Tervezett befejezése:
2010. 12. 31.

Az ország legnagyobb hulladékgazdálkodási projektje több mint 200 települést,
mintegy 600 ezer embert érintő környezetvédelmi program,
három gyűjtőkörzetbe szervezve teremti meg a szelektív
gyűjtés, a korszerű hulladékgazdálkodás feltételeit a teljes
régióban.
Legfontosabb eleme egy új,
valamennyi érvényes jogszabályi előírást kielégítő hulladéklerakó kialakítása Nyíregyházán. Az új lerakó megépülésével mintegy 300.000 ember
ellátása biztosítható nagyjából 20 évre.
A kisvárdai és nagyecsedi
lerakók mellett pedig egy-egy
komposztáló telep létesül majd,
melynek működtetésével csökkenthető a lerakandó hulladék
mennyisége. A költségátcsoportosításból jut majd 14 db
hulladékgyűjtő jármű beszerzésére is.
Jósa András Oktató Kórház tömbkórház projekt
Összköltsége:
13 milliárd Ft,
ebből
1,2 milliárd
fenntartói önerő
Helyszín:
Nyíregyháza,
Szent István u.
A beruházás kezdete:
2010.
Tervezett befejezése:
2012 nyara

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő szívében egy új, 4 csillagos
wellness hotel kerül kialakíÁllatpark: Tarzan-ösvény tásra közvetlenül a már megléés Ócenárium
vő parkfürdő és élményfürdő
Összköltsége:
szomszédságában. A 88 lakóegységes szállodában a lakosz1,6 milliárd Ft
tályokon és apartmanon túl
Támogatás összege:
helyet kap 2 db konferencia800 millió Ft
terem, egy 200 adagos konyha,
Kezdete: 2009.
reggelizőterem, étterem, éjszaTervezett befejezés:
Az építkezés során lebontakai bár, medence, valamint
2010 tavasza
a látogatóknak wellness és nak hét elavult épületet több
A
négyfitness szolgáltatások igénybe- mint 15 ezer négyzetméteren.
vételére is lehetőségük nyílik A tömbkórházban kap helyet
szintes Zöld
a gyógyvizes medence, a pezs- a onkológiai centrum. Létrepiramis és
gőmedence, a szaunák, a fal- jön a program keretében egy
Ócenárium
labda-pályák, a fitness-terem gyermekgyógyászati központ
közel
hatés egyéb beauty szolgáltatások is, a 14 éven aluliak gyógyítáezer
négyhasználatán keresztül. Az épü- sához mindent egy helyen alazetméternyi
területen mutatja be Indoné- let teljes egészében akadály- kítanak ki.
1. ütem: Onkológiai Centzia szigeteinek és az Indiai- mentesített, valamennyi ajtó
rum: 9308 m²
óceán élővilágát.
küszöbmentes kialakítású. A
2. ütem: Gasztoenterológia,
Félmillió liter tengervizet hotelszárny extenzív zöldtetőangiológia, neprotartalmaz az Ócenárium. A vel fedett.
lógia, hypertónia,
nyolc méter hosszú akrill csőfertőző
osztály:
ben úgy sétálhatnak majd a
Közösségi közlekedés inf9097 m²
látogatók, hogy mellettük és rastrukturális fejlesztése
3. ütem: komplex gyermekfelettük ráják, cápák, medúzák
Összköltsége:
gyógyászati közúsznak. A Zöld Piramisban
390 millió Ft
pont
csaknem 10 méternyi magasTámogatás összege:
Nem uniós forrásból, hanem
ból alázúduló vízesés hangjá355 millió Ft
a fenntartó megyei önkortéka mellett a látogatók a vízKezdete: 2009. 04. 15.
mányzat finanszírozásában
esés alá jutva szembesülnek
Tervezett befejezése:
megépül egy új konyha és
az óceán vízi élőlényeivel is.
2010. 11. 30.
étterem is 1,3–1,5 milliárdos
A beruházás részeként elkéköltséggel.
szülő Tarzan ösvény 200 méter
Buszhosszan vezet át fahidak rend- megállók
Keleti körút építése
szerével a csimpánzok, zsirá- i n f r a s t Összköltsége:
fok, zebrák, antilopok közelé- ruktúrá474 millió Ft
ben, s csatlakozik egy magas- jának felTámogatás összege:
lati kilátóhoz, ahonnan jól lát- újítása, új esőbeállók építése,
399,7 millió Ft
ható a park 32 hektáros terü- forgalomirányítói és utasforKezdete: 2009. 09. 01.
galmi épület felújítása, utas
lete.
Tervezett befejezése:
tájékoztatás javítása. A fejlesz2010. 11. 30.
Parkfürdő felújítási mun- tés eredménye: 103 db felújított buszmegálló, 50 db új megkák
Ny í reg yépített esőbeálló, 15 db felújíÖsszköltsége:
tott esőbeálló, 1 db korszerűen háza 4.sz.–41.
1,2 milliárd Ft
felújított forgalomirányító és sz.–4911. sz.
Támogatás összege:
utasforgalmi épület. A fejlesz- főutak közöt600 millió Ft
tés megvalósításával növelni ti útszakaszKezdete: 2009 ősze
lehet az utas elégedettséget, a ok felhaszTervezett befejezése:
tömegközlekedés használatá- nálásával és a hiányzó ele2010. május
nak társadalmi elfogadottsá- mek megfelelő színvonalú
A parkfürdőben korszerűsí- gát. A megépült és felújított kiépítésével a Nagykörúton
tik a meglévő ötven méteres létesítmények pozitív hatás- kívül egy jól járható gyűrűuszodát, további három gyógy- sal lesznek az utasszám és az irányú kapcsolat létrehozása,
melynek eleme a Tüzér utca–
vizes medencét és új öltözőt utaskilométer alakulására.
Törzs utca útvonal, ami lehelétesítenek, valamint a hideg
vizes medencéknél szórakozMegyei települési szilárd- tővé teszi Borbánya, Malomtató létesítményeket hoznak hulladék-gazdálkodási prog- kert, Örökösföld, Jósaváros
városrészek
Nagykörúton
létre.
ram
kívüli körirányú kapcsolatát.
Összköltsége:
A projekt eredménye, hogy a
Négycsillagos wellness
9,5 milliárd Ft.
Nagykörút legnagyobb forgalhotel Sóstógyógyfürdő szíHelyszín:
mú szakaszának (Kert utca–
vében
Nyíregyháza,
Inczédy sor–László utca) forÖsszköltsége:
Kisvárda,
galma csökken.
3 milliárd Ft
Nagyecsed
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