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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére. 
 

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  

(2014-2020) járási fejlesztési részprogramjaiban szereplő füzesgyarmati 

projektekről 
 

Az előterjesztést készítette: Csák Zsolt mű. csop. vez. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország a 2014-20-as időszakra vonatkozóan elkötelezte magát egy erős 

gazdaságélénkítő fejlesztési program megvalósítása mellett, így az ebben az időszakban 

rendelkezésre álló Európai Uniós források és hazai társfinanszírozás 60%-át 

gazdaságfejlesztésre fordítja.  

 

Ezek közül is kiemelkedik a jelentős forráskeretekkel rendelkező Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP).  

 

A korábbi évektől eltérően a régiók helyett nagyobb hangsúlyt kapnak a megyék és a városok, 

így a program koordinálásával 2014-től már a Békés Megyei Önkormányzat foglalkozik. 

 

A TOP megvalósításában a megyéknek és a Megyei Jogú Városoknak tehát 

kulcsszerepük van. A megyei önkormányzatok összehangolják a megye területén 

megvalósuló összes tervezési folyamatot, amely szerepkör kiterjed a végrehajtásban és a 

nyomon követésben való közreműködésre is.  

 

A TOP megvalósításának alapját a megyei önkormányzatok által a 2014-2020-as tervezési 

időszakra vonatkozóan kidolgozásra kerülő megyei stratégiai és operatív fejlesztési 

programok, valamint - ezekhez illeszkedve - a TOP fejlesztési prioritásaihoz illeszkedő 

megyei területfejlesztési részdokumentumok képezik.  

 

E megyei területfejlesztési részdokumentumok két fő fejezetből épülnek fel: 

 megyei gazdaságfejlesztési részprogram (ami megyei szinten összeállított 

gazdaságfejlesztési projektcsomagokból áll, beleértve a megyei jogú városok 

gazdaságfejlesztési akcióit); 

 a megyében található városokra és térségeikre kiterjedő várostérségi (járási) fejlesztési 

részprogramok (járásonként 1-1 db kistérségi fejlesztési részprogram dokumentum, 

ami kistérségi projektcsomagokból épül fel). 
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A TOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatás 15,83%- a.  A program 

6 prioritást tartalmaz, ebből a megye 4 prioritás esetében kért projektötleteket a járásra 

vonatkoztatva, a felhasználható keretösszeg figyelembe vételével. Az 1. prioritást a program 

kiemelten kezeli, hiszen az a gazdaságfejlesztéssel foglalkozik. 

 

A TOP 1. prioritásán belül Békés megyére a járási fejlesztési részprogramokra ~28 milliárd 

forint jut. Ha azt feltételezzük, hogy a támogatási összegek a települések lakosság száma 

alapján kerülnének kiosztásra, és mind a kilenc Békés megyei kistérségre egyenletesen 3 

milliárd Ft kerül, akkor a szeghalmi járás települései közül Füzesgyarmat 573 millió forint 

értékű támogatáshoz juthat a program keretein belül. (Természetesen a szétosztás nem 

egyenletesen, hanem pályáztatás útján történik. Csupán támpontként kívántuk érzékeltetni az 

előterjesztésben.) 

 

A TOP 2.-3.-4. prioritás esetén a – TOP 1-el ellentétben – rendelkezésre álló forrást a 

települések pályáztatás nélkül fogják megkapni. Ebben az esetben a járási szinten 

rendelkezésre álló forrás 2 milliárd 344 millió forint. Ezt a forrást lakosság számarányosan 

súlyozva lehetett felosztani. 

TOP forrás megosztása lakosság szám alapján súlyozva 

 

Lakónépesség 2013. január 01 

(MÁK) Településre eső összeg 

Bucsa 2 359 205 650 543,00 

Füzesgyarmat 5 905 439 599 319,35 

Kertészsziget 418 36 439 986,00 

Körösladány 4 746 353 317 251,42 

Körösújfalu 553 48 208 881,00 

Szeghalom 9 514 708 272 298,78 

Vésztő 7 426 552 830 575,02 

Összesen 30 921 2 344 000 129,00 

 

A Füzesgyarmatra eső forrás összege 439 millió forint.  

 

Füzesgyarmat vonatkoztatásában az alábbi projektjavaslatok kerültek be a kistérségi 

fejlesztési részprogram projektcsomagjai közzé.  

 

1. PRIORITÁS: Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében 

1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók 

Projekt címe Igényelt támogatás (Millió Ft) 

Inkubátorház építése Füzesgyarmaton 450 

Pirolízis üzem építése 150 

Ipari területekhez történő közműfejlesztés 200 

 

1. PRIORITÁS: Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében 
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2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések kis- és középvállalkozásoknál 

Projekt címe Igényelt támogatás (Millió Ft) 

Kastélyparkfürdő bővítése és korszerűsítése 400 

Helyi termékcentrum kialakítása 80 

Hotel Gara szolgáltatásainak fejlesztése 300 

Foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése 300 

 

1. PRIORITÁS: Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében 

3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

Projekt címe Igényelt támogatás (Millió Ft) 

Elkerülő út építése Füzesgyarmaton 2500 

 

1. PRIORITÁS: Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében 

4. a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 

Projekt címe Igényelt támogatás (Millió Ft) 

Önkormányzati intézmények felújítása 

(Központi Iskola és Városháza épülete) 320 

Non-profit szervezetek foglalkoztatásának 

elősegítése 100 

 

2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

1. a városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált 

programok) 

Projekt címe Igényelt támogatás (Millió Ft) 

Közösségi tér kialakítása a 

városközpontban 150 

 

2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

Projekt címe Igényelt támogatás (Millió Ft) 

Tájház felújítása 10 

Népi gazdaház felújítása 10 

A település templomainak felújítása 70 

 

3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten 

a városi területeken 

1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Projekt címe Igényelt támogatás (Millió Ft) 

Buszmegállók felújítása 10 

Belterületi kerékpárhálózat fejlesztése 

(Mátyás u. Széchenyi u.) 60 

Arany J. utcai ívkorrekció és 

gyalogátkelőhely helyreállítása 60 

 

4. PRIORITÁS: Társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi 

szintű fejlesztése 
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3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 

akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása 

Projekt címe Igényelt támogatás (Millió Ft) 

Napközi konyha felújítása, 

akadálymentesítése 20 

Piactér felújítása 50 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a járási gazdaságfejlesztési- és fejlesztési 

részprogramok részére beküldött füzesgyarmati projektekkel egyetért. A projektötleteket a 

Békés Megyei Önkormányzat szerepeltesse a járási fejlesztési részprogramokban.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projektek előkészítésében, és megvalósításában a 

Békés Megyei Önkormányzattal egyeztessen. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly 

 

Füzesgyarmat, 2014. június 17. 

  

 

                                       Bere Károly 

                                             polgármester 

 


