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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére 

  

A Településfejlesztési Operatív Programra benyújtandó pályázatokról 

 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt vezető tanácsos 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül több 

pályázat újra megjelent, melyre önkormányzatunknak lehetősége van pályázni. Pár 

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

támogatást nyújthatunk be újonnan, illetve kérjük a Tisztelt Képviselő testület jóváhagyását a 

pályázatok benyújtásához. 

 

A korábban benyújtott pályázataink közül támogatási szerződést kötöttünk az Egészségügyi 

Központ felújítására. Kedvező elbírálásban részesült a Békés Megyei Önkormányzat részéről 

a „Komplex program megvalósítása Füzesgyarmaton” pályázat, mely kisebb programok 

(baba-mama klub, családi nap szervezése, roma értékek fesztivál, játszóház, biogazdálkodó és 

háztartásvezetői képzés stb.) megvalósítását jelenti, illetve a „Leromlott városi területek 

rehabilitációja Füzesgyarmaton” elnevezésű pályázat, mely nagyobbrészt bérlakásépítésről és 

Sárszigeti utcák aszfaltozásáról szól. Ezen két pályázat esetében a minisztériumi döntések 

nem születtek meg, így a támogatási szerződést még nem sikerült megkötni. 

 

A többi pályázat esetében a megye részéről kedvezőtlen elbírálásáról áll rendelkezésre 

információ, így ezen pályázatok ismételten benyújtásra kerülhetnek az újból megnyíló EU-s 

forrásokra. Néhány pályázat esetében viszont új ötletek, vagy a projekt teljes átgondolása 

fogalmazódott meg. 

 

A TOP-1.1.1-16 kódjelű pályázat ipari parkok, ipari területek fejlesztésére irányul. A 

pályázat 100%-os támogatású. Korábban a Téglagyár körüli ipari területtel pályáztunk, de az 

elmúlt hónapokban körvonalazódott, hogy a KUKA ROBOTICS Hungária Kft. részéről igény 

merülne fel a Garai téri záportározó területének iparterületként történő hasznosítására. 

Pályázatunkban a záportározó feltöltésére, ipari övezet kialakítására, a szükséges 

infrastruktúra (út, víz, egyéb közművek) kiépítésére kívánunk pályázni. Konkrét műszaki 

tervek ugyan nem áll rendelkezésünkre, de a pályázat méretét 100-150 millió forintból 

kívánjuk megvalósítani. A projekt elkészítéséhez szakember által elkészített tervek, 

tanulmányok elkészítése szükséges. 

 

A TOP-1.1.3-16 kódjelű pályázatban a korábbihoz hasonlóan a Piac felújítására kívánunk 

pályázni. Maga a program ugyanaz lenne, mint a Vidékfejlesztési Programban benyújtásra 

váró pályázat. A meglévő illemhely felújítása, akadálymentesítése. A Piac belső terének 

burkolat cseréje. A Piac Árpád utcai parkolójának aszfaltozása és a 760/2 hrsz-ú üzlethelyiség 

megvásárlása és lebontása. A projekt 100%-os támogatottságú viszont az ingatlanvásárlásnak 

csak 2%-a számolható el a pályázatban. A benyújtáshoz szükséges dokumentumok 
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rendelkezésre állnak. A projektben 35.000.000 Ft körüli összeggel kívánunk pályázni. 

természetesen amennyiben mindkét projekt keretében támogatásban részesülünk, úgy a 

Tisztelt Képviselő-testület által meghatározottat fogja megvalósítani Önkormányzatunk a 

másik tekintetében pedig lemondunk a támogatásról.  

 

A TOP-3.2.1-16 kódjelű pályázatban közintézmények energetikai korszerűsítésére 

kívánunk pályázni. A Városháza és a Napközi Konyha épületének homlokzati hőszigetelése, 

és a homlokzati nyílászárók cseréje valósulna meg. A Hivatal esetében továbbá redőnycsere, 

padlásszigetelés, fűtéskorszerűsítés, vízszigetelés is tartozna a projektbe. A projekt 100 %-os 

támogatottságú, de energetikai auditot, projekttervet szükséges a pályázathoz csatolni, 

melynek elkészítéséhez feltétlenül szakember szükséges. A pályázat az energetikai 

megtakarításra vetítve 110.000, helyi védelem alatt álló épület esetében 130.000 Ft/GJ 

kötöttséget ír elő, ami befolyásolja az elszámolható költség mértékét. Ahhoz hogy 

egyértelműen kimondhassuk, a pályázaton való részvételt önerő nélkül, az energetikai audit 

eredménye szükséges. Azt már látjuk, hogy a Városháza esetében a korábbi audit 

felfrissítésével van esély a pályázati kritériumok teljesítésére. 

 

A TOP-1.4.1.-16 kódjelű pályázat keretén belül a Mátyás utcán található Bölcsőde felújítása, 

bővítése valósulna meg a tavalyi pályázat megváltoztatása nélkül. 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 a Bölcsőde engedélyezett létszámára vetítve 

172.720.000 forint. A megye 5 járására, benne a Szeghalmi járásra összesen 672 millió forint 

áll rendelkezésre.    

     

 A TOP-2.1.1.-16 kódjelű „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati felhívás 

keretén belül a Téglagyár (korábban Sportpálya volt) területén szeretnénk egy 906 m2 

alapterületű Lázár Gyula Turisztikai Központot 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, de a helyszín nem önkormányzati tulajdonú. Az 

ingatlanvásárlásnak a 2%-a számolható el költségként. Az érintett terület nem közművesített, 

jelentős tereprendezési és bontási költségek merülhetnek fel, így a pályázat elszámolható 

összköltsége a korábbi 540 millió forintról tovább emelkedhet. A rendelkezésre álló keret 

1121 millió forint. A költségek kiszámításához mindenképpen szakembert kell alkalmaznunk. 

A korábban a Sportpályára tervezett épületét át kell tervezni az érintett területre, továbbá 

rendezési tervünket is módosítani szükséges, hiszen az ipari övezet helyén így egy 

közintézmény valósulna meg.  

 

A TOP-2.1.2-16 pályázatban a Városközpont területén kívánunk fejlesztéseket végrehajtani. 

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

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

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

Béke utcai játszótér teljeskörű felújítása és a városközpont térfigyelő kamerarendszerének 

kialakítása kerülne a pályázatba. A pályázat kb. 400 millió forint körüli forrást fog igényelni, 

a térségünk 1120 millióra pályázhat. 
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A TOP-3.1.1-16 pályázatban a meglévő kerékpárforgalmi hálózatunkat kívánjuk tovább 

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

Arany János utcai ívkorrekció is a pályázat részét képezi. A pályázat 100%-os 

támogatottságú. A 400 millió forint körüli forrásigénylésre 411 millió forint áll rendelkezésre 

a térségben. 

 

A TOP-5.3.1-16 pályázatban a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében 

közösségfejlesztési programok valósíthatóak meg 40 millió forint elszámolható költség 

keretéig. A projekt 100% támogatottságú. Helyi közösségi szabadidős, bűnmegelőzési, 

közbiztonsági, és közlekedésbiztonsági programok valósíthatóak meg a pályázaton belül, 

melyek a civil társadalom erősítését, a település lakosainak aktivitását igyekeznek elősegíteni.  

A közösségépítésben részt vevő szakemberek tapasztalatcseréje, belföldi tanulmányutak a 

település vezetőinek közös részvételével is elszámolható költség. 

 

A TOP-2.1.3-16 pályázatban belvízelvezető árkok rekonstrukciója lehet pályázni. Terveink 

szerint a 1. számú öblözet a Nagygyepi részen a Sas u.-Zrínyi. u - Szabadkai utca területeken 

történne vízelvezető árkok rekonstrukció. A pályázat 100% támogatottságú, rendelkezésre 

álló keret a megye 5 járásra vonatkoztatva 1930 millió forint.  

 

Füzesgyarmat, 2017. június 15. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 30.) határozata 

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program 2017. évi kiírásaira vonatkozó 

projektötletek benyújtásáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

támogatási kérelem kerüljön benyújtásra az alábbi azonosító számon és elnevezéssel 

megjelölt, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent 

pályázatokra:  

 

Azonosító  Kiírás elnevezése Projektötlet elnevezése 

TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Füzesgyarmat, Garai téri ipari 

terület kialakítása 

TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés pályázatra A Füzesgyarmati Piactér 

felújítása 

TOP-3.2.1-16  

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése 

A Városháza és a Napközi 

Konyha energetikai 

korszerűsítése 

TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével 

Bölcsőde felújítása, bővítése 

TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Lázár Gyula sportközpont 

létrehozása 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Városközpont felújítása 

TOP-3.1.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Petőfi és Arany J. utcai 

kerékpárút és az Arany J. utcai 

ívkorrekció 

TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése A helyi identitás és kohézió 

erősítése Füzesgyarmaton 

TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztése 

Füzesgyarmat 1. számú öblözet 

belvíz elvezetési 

rekonstrukciója 

 

A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy, amennyiben a fent meghatározott 

projektek tekintetében saját forrás nyújtása válik szükségessé, úgy azt külön terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: A pályázati kiírásokban meghatározottak szerint 

Felelős: Bere Károly, polgármester  

 


