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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. 
 

 A Területfejlesztési Operatív Programban benyújtandó pályázatainkról 
 

Előterjesztést 

készítette: 

Csák Zsolt, műszaki csoportvezető 

Véleményezi:  a Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt hónapokban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül több 

pályázat is megjelent, melyre önkormányzatunknak lehetősége van pályázni. Pár mondatban 

beszámolunk a megjelent pályázati lehetőségekről és a projekt ötletekről, melyre támogatást 

nyújthatunk be. Illetve kérjük a képviselő testület jóváhagyását a pályázatok benyújtásához. 

 

A TOP-1.1.1-15 kódjelű pályázat ipari parkok, ipari területek fejlesztésére irányul. A pályázat 

ugyan 50%-os támogatású, de az önkormányzatok számára lehetőségként felmerült az önerő 

esetleg más központi költségvetési forrásból történő megtérítésének lehetősége. A projekttel 

előkészítésével pályázatíró céget bíztunk meg, mely térítésmentesen vizsgálja számunkra az 

önkormányzat lehetőségeit. Terveink szerint a Füzesgyarmat, külterület 0324 hrsz-ú területet 

(volt Téglagyár területe) vásárolná meg önkormányzatunk (külön napirendi pont keretében 

részletezve) és itt egy új ipari épületet, csarnokot építene fel. A terület megvásárlása a teljes 

projekt elszámolható költségének 2 %-ig elszámolható. A projektről a későbbiekben az önerő 

biztosítása érdekében újabb testületi döntés szükséges a májusi beadási határidőig. 

 

A TOP-1.2.1.-15 kódjelű pályázat keretén belül a Sportpályán szeretnénk egy 906 m2 

alapterületű Lázár Gyula Sportközpontot építeni, melyben 2 fallabda pálya, 2 bowling pálya, 

1 rendezvényterem, öltözők, zuhanyzók, mosdók, és büfé helyiségekből lesznek. Lázár Gyula 

emlékére pedig az épületen belül kialakításra kerülne két kiállítás terem, ahol Lázár Gyula és 

az 1938-as magyar labdarúgó válogatott relikviáit nézheti meg az idelátogató. A pályázat 100 

%-os támogatottságú. A Sportpályán megvalósuló rendezvények lebonyolítására pedig 

színpadot kívánunk beszerezni. A pályázat elszámolható költsége kb. 250 millió forint. 

 

A TOP-1.1.3-15 kódjelű pályázatra a Mátyás utcai Piactér belső területének átalakításával 

kívánunk pályázni. A meglévő WC elbontásra kerülne és helyette szövetkezeti bolt kerülne 

kialakításra. Azzal, hogy az épület által jelenleg ellátott funkciók az új épületen belül 

használhatóak lennének.  

 

 



A TOP-1.4.1.-15 kódjelű pályázat keretén belül a Mátyás utcán található bölcsőde felújítása, 

bővítése valósulna meg. Akadálymentesítés, energetikai korszerűsítés, nyílászáró csere, 

homlokzati hőszigetelés, belső átalakítás (meglévő csoportszobából tárolók, vezetői iroda 

kialakítás) és az épület 2 csoportszobával történő bővítése valósulna meg. A telken belül 

játszótér kerülne kialakításra, a meglévő parkoló korszerűsítése, akadálymentesítése és 

bölcsődei eszközök kerülnének beszerzésre. A pályázat 100 %-os támogatottságú, 

elszámolható költség kb. 136 millió forint. 

 

A TOP-2.1.2-15 pályázatban a Városközpont területén kívánunk fejlesztéseket végrehajtani. 

A zöldterület fejlesztés, parkosítás és utcabútorok beszerzésén kívül a terület villamos 

hálózatának „föld” alá helyezését kívánjuk elvégezni. A Könyvtárunk is ebből a pályázatból 

kerülne felújításra és a parkok területén található járdaszakaszok is felújításra kerülhetnek. 

 

A TOP-3.1.1-15 pályázatban a meglévő kerékpárforgalmi hálózatunkat kívánjuk tovább 

bővíteni a Petőfi u., és az Arany J. utcán át Bucsa fele a Füzes-Kacsa Kft. telephelyéig. A 

pályázat 100%-os támogatottságú. 

 

A TOP-4.1.1.-15 pályázat keretén belül az Egészségügyi Központ kerülne felújításra. A 

projekt az épület homlokzati hőszigetelését, a padlás hőszigetelését, és a lábazati fal utólagos 

vízszigetelését tartalmazza. Jelenleg is probléma az épületből a betegek hordágyon történő 

elszállítása. Tervezők segítségével a meglévő rámpa pihenőjének nagyításával és az 

akadálymentes parkolónál található lépcső változtatásával próbálunk megoldást találni a 

problémára. Ezen felül a Kossuth utcai bérlakásaink közül az orvosi szolgálati lakás is 

felújításra kerül. Homlokzati hőszigeteléssel, nyílászáró cserével, fűtéskorszerűsítéssel. A 

pályázat keretén belül orvosi műszerek és segédeszközöket is kívánunk beszerezni. A projekt 

költsége 60 millió forint, a pályázat 100%-os támogatottságú, de a megvalósítás során nem 

elszámolható költség is keletkezik.  

 

A TOP-4.3.1.-15 pályázaton belül szociális bérlakás építésére kívánunk pályázni. Ennek a 

pályázatnak a beadási lehetőségét külsős szakemberrel vizsgáltatjuk a további projektötletek 

kialakítása érdekében. 

 

Az idei évben lesz még több pályázati lehetőség, amire településünk pályázhat. Például a 

Vidékfejlesztési Program keretein belül kívánunk pályázatot benyújtani a VP-7.4.1 kódjelű 

pályázatra, a Napközi Konyha felújítása érdekében (a pályázat m ég nem jelent meg).  

 

A TOP programon belül, pedig várható energetikai fejlesztéssel kapcsolatos pályázat, melybe 

a Városháza energetikai fejlesztése kerülhetne bele. A pályázati felhívások végleges 

megjelenéséig azonban egyelőre ezeket a projekteket még csak tervezzük. 

 

A pályázatok benyújtására nyitva álló idő rövidségére tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet a mellékelt határozati javaslat mielőbbi elfogadására.  

 

Füzesgyarmat, 2016. március 22. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (III. 31.) határozata 

a 2016. év során, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtásra kerülő pályázatokról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) keretében támogatási kérelmet nyújt be az alábbi pályázati felhívásokra: 

 

- TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívásra a 

„Füzesgyarmat, Téglagyári iparterület rehabilitációja” projektötlettel; 

- TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

pályázati felhívásra a „Lázár Gyula sportközpont létrehozása” projektötlettel; 

- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázatra „A Piactér felújítása” 

projektötlettel;  

- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pályázati felhívásra a „Bölcsőde 

felújítása, bővítése” projektötlettel; 

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívásra a „Városközpont felújítása” 

projektötlettel; 

- TOP-3.1.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázati felhívásra a „Petőfi és 

Arany J. utcai kerékpárút építése” projektötlettel; 

- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati 

felhívásra „Egészségügyi központ felújítása” projektötlettel; 

- TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja „Szociális bérlakás építése” 

projektötlettel.  

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázatokban az előkészítő 

munkákat kezdje meg és azokat lehetőség szerint nyújtsa be.  

 

Határidő:  a pályázati felhívásokhoz igazodva  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 


