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ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ 
1.1 A projekt illeszkedése a felhívás céljához.  

 

1.1.1 A helyzetelemzés és igényfelmérés megállapításai 

Az útmutató előírásainak megfelelően a Helyzetelemzés és igényfelmérés c. dokumentum, 

amely a Felhívásban nevesített „B” és „C” főtevékenységekhez kapcsolódóan tartalmazza a 

kérdőíves formában elvégzett lakossági igényfelmérést, és elemzését. A dokumentum  

mellékletként csatolásra került. A helyzetelemzési fejezet minden, a projekt kapcsán 

releváns főtevékenység vizsgálatára kiterjedt, a dokumentum megállapításait az 

alábbiakban lehet összegezni: 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett funkcióbővítések és fejlesztések lakossági 

támogatottsága jelentős. Egyértelmű elutasítottság egyik fejlesztési elemmel szemben sem 

mutatható ki. A bizonytalanok aránya mértékadó, az ő „meggyőzésük” a fejlesztés szük-

ségességéről, a kapcsolódó kommunikáció keretében elsődleges feladatnak tekintendő. 

1.1.2 Célok illeszkedése a főtevékenységekhez 

A projekt keretében tervezett fejlesztések rövid leírása tevékenységenként és 

helyszínenként: 

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 

főtevékenységhez kapcsolódóan: 

 2048 és 2064 helyrajzi számú területeken  (Kis utca és iskola utca csatornák 

tisztítása) 

o medertakarítás 

 Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése, aktualizálása 

 "Soft" elemek: 

o szemléletformáló, a vizek helyben tartását és megfelelő fenntartást, az 

elkészült infrastruktúra és kataszter használatának bemutatását 

népszerűsítését segítő akciók, programok, kiadványok 

 

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése főtevékenységhez kapcsolódóan: 

 4413/6; 4508 helyrajzi számú területen (Öko-park aluljáró)  

o fapótlás 16 db 

o rézsűvédelem 400 nm 

 585/6 helyrajzi számú területen (Zajvédelmi erdősáv) 



 

 

4 

 

o faültetés 78 db 

o rézsűvédelem 7 800 nm 

 585/3; 585/4; helyrajzi számú területen (Evezős út és Északi között)  

o fapótlás 9 db  

o rézsűvédelem 470 nm 

 4511/22 helyrajzi számú területen (Északi strand)  

o faültetés 30 db 

o rézsűvédelem 1 500 nm 

 1365/5 helyrajzi számú területen (Tópart utca)  

o fapótlás 50 db 

o rézsűvédelem 420 nm 

 1367/3 helyrajzi számú területen (Tópart utca)  

o fapótlás 20 db 

o örökzöldek 1 000 nm 

 1623/20 helyrajzi számú területen (Keszegező park)  

o fapótlás 40 db 

o rézsűvédelem 200 nm 

 1411/2 helyrajzi számú területen (Pusztaszabolcsi körforgalom)  

o rézsűvédelem 225 nm 

o évelő ágyás telepítése 630 db 

 

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési 

fejlesztések főtevékenységhez kapcsolódóan: 

 93/2 helyrajzi számú terület (Panoráma út kilátó felé - Bence hegy) 3 db 

 1615 helyrajzi számú terület (Szabolcsi út - fagyizó környéke) 1 db 

 1623/20 helyrajzi számú terület (Babák rózsakertje - vasúti aluljáró) 1 db 

 964 helyrajzi számú terület (Fő utca és Templom köz kereszteződés) 1 db 

 973/2 helyrajzi számú terület (Kemping utca - Holland lakópark környéke) 2 db 

 764 helyrajzi számú területen (Halász utca és Szél utca sarka) 1 db 

 48/2 és 93/5 helyrajzi számú területeken (Panoráma út  - Bence hegy) 2 db 

o Vandálbiztos és időjárásálló köztéri padok és szemét tárolók  
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 919/27 helyrajzi számú területen (Tulipán utca mellett)  

 4510/23 helyrajzi számú területen (Tóbíró köz)  

 1616/1 helyrajzi számú területen (Pusztaszabolcsi út mellett)  

 303/1 és 303/3 és helyrajzi számú területeken (Bence hegy - Csongor utca  

                  feletti  parkoló mellett)  

o Játszótér kialakítás/fejlesztés 

o Kapcsolódó napelemes közvilágítás fejlesztése 

 2178 helyrajzi számú területen (Babák rózsakertje melletti beton placc)  

o Gördeszka park kialakítása a meglevő beton alapra 

o Wifi pont kialakítása „okospad” telepítéssel 

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenységhez kapcsolódóan: 

 777 helyrajzi számú területen (Halász utca)  

o Akadálymentesítés, szegély süllyesztés (6 fm), gyalogos átkelőhely 

létesítés, forgalom csillapítás, forgalom biztonsági fejlesztések;  

 1368 helyrajzi számú területen (Tópart utca /Gerle u.-tól Viola u.-ig/)  

o Gyalogos átkelőhely létesítés, akadálymentesítés, szegély süllyesztés (30 

fm), forgalom csillapítás, forgalom biztonsági fejlesztések;  

 1367/3 helyrajzi számú területen (Széchenyi utca)  

o Gyalogos átkelőhely létesítés, akadálymentesítés, szegély süllyesztés (30 

fm), forgalom csillapítás, forgalom biztonsági fejlesztések, 

gyalogátkelőhely kiemelés, kerékpáros infrastruktúra fejlesztés, járda 

hálózat fejlesztés; 

 1620 és 1623/20 helyrajzi számú területeken (Szent Erzsébet tér - óvoda)  

 2048 és 2174 helyrajzi számú területeken 

 964 helyrajzi számú területen (Fő utca - óvoda) 

o Gyermek biztonsági fejlesztések, akadálymentesítés, gyalog átkelőhely 

létesítés, csomópont kiemelés; 

 1047 helyrajzi számú területeken (Fő utca /Solt köztől Tópart u.-ig/) 

o Akadálymentesítés, forgalom csillapítás, forgalom biztonsági fejlesztések, 

gyalogos biztonsági fejlesztések ; 

E) Hulladékkezelés, kármentesítés főtevékenységhez kapcsolódóan: 

 079 és 085/2 helyrajzi számú területeken (Veréb utca)  

o illegális hulladék lerakók  felszámolása 

o napelemes kamerarendszer kiépítése  
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan: 

o Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata, aktualizálása  

 

NEM TÁMOG ATH ATÓ TEVÉKENYSÉGEK:  

A tervezett projekt nem tartalmaz nem támogatható tevékenységi elemeket.   

1.1.3 A tervezett fejlesztések hozzájárulása Duna Régió Stratégia 

céljainak teljesüléséhez. 

A Duna Régió Stratégia 4 pillére és prioritási területei: 

A) A Duna régió összekapcsolása a többi régióval  

  A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése - belvízi hajózás  

  A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése (közúti, vasúti, légi szállítás) 

  A fenntartható energia használatának ösztönzése  

  A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való 

kapcsolatteremtésének előmozdítása 

B) Környezetvédelem a Duna régióban  

  A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése  

  Környezeti kockázatok kezelése  

  A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő és talajminőség megőrzése 

C) A jólét megteremtése a Duna régióban 

 Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás, és az információs 

technológiák segítségével  

  A vállalkozások versenyképességének, beleértve a vállalkozások közötti 

regionális együttműködések (klaszterek) fejlesztésének támogatása   

  Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés 

D) A Duna régió megerősítése  

  Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés 
megerősítése  
  Együttműködés a biztonság javítása és a szervezett és súlyos  

bűncselekmények elleni küzdelem érdekében 
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1.1.4 A helyzetelemzés és igényfelmérés megállapításai, a projekt fejlesztési 
céljainak és célcsoportjainak bemutatása. 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából 

releváns esetekben 

élhető települési környezet kialakítása 
A zöldfelületek folyamatos karbantartása hozzájárul a rendezett 

településkép kialakításához. 

közterületek környezettudatos, család- és 
klímabarát megújítása 

A közterületekre kihelyezett szeméttárolókkal, a játszóterek 
fejlesztésével és szemléletformáló kampányokkal. 

szabadidő hasznos eltöltési 
lehetőségeinek javítása 

A sportolási lehetőségek színvonalának emelése 
(Gördeszkapálya) elősegíti az egészséges életmód 
népszerűsítését. 

települési zöld infrastruktúra fejlesztése 

A projekt keretében végzett zöldfelület rehabilitáció javítja a 
levegő minőséget, emeli a településképet, ezáltal javítja az itt 
élők életminőségét. 

települési gazdaság fejlesztése ----- 

lakosság helyben maradásának segítése 

A kisléptékű, közösségi közlekedést is érintő, valamint a 
közlekedésbiztonsági fejlesztések javítják a munkába járás 
körülményeit, valamint a gyerekek biztonságos közlekedését. 

település környezeti állapotának javítása 
A fejlesztések javítják a lakosság köz-és egyéb szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését.    

települési klíma javítása 
A projekt keretében végzett zöldfelület rehabilitáció javít a nyári 
forróság okozta közterületek felmelegedésén.  

vonzó, élhető, fenntartható település 
kialakítása 

A zöldfelületek folyamatos karbantartása hozzájárul a rendezett 
településkép kialakításához. 

környezeti károk felszámolásának és a 
barnamezős területek újrahasznosításának ----- 

 

B) Stratégiai cél: 

Környezetvédelem a 

Duna régióban  

Hozzájárul 

Igen/Nem 
Ha igen milyen formában 
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 Hozzájárulás a vízkészletek és az 

ivóvízellátás védelméhez 
IGEN 

Az illegális hulladéklerakók felszámolásával, és 

a helyreállított területre honos növényzet 

telepítésével. 

Az integrált vízgyűjtő-gazdálkodási 
intézkedések végrehajtása a Duna 

Régióban, összhangban az EU vízügyi 
keretirányelvével és a Nemzetközi Duna-
vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel (DRBMP) 

az emberi egészség és az édesvízi 
ökoszisztémák megmentése érdekében 

IGEN 

A helyi és a megyei Vízgazdálkodási Tervekkel 

összhangban a vizek helyben tartásának 

biztosításával elvezetni a problémás 

területekről a bel-és csapadékvizeket.  
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Az EU zöld infrastruktúrájának rögzítése 

a Duna régióban 
IGEN 

Az illegális hulladéklerakók felszámolásával, és 

a helyreállított területre honos növényzet 

telepítésével. 
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segítése 

belterületi ár-, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettség csökkentése 

A bel- és csapadékvíz kezelés és a lakossági szemléletformálás 
keretében. 

felszíni vizeink minőségének javítása ----- 

környezeti káresemények megelőzése 

Az illegális hulladéklerakók felszámolása megszünteti annak a 
lehetőségét, hogy az esetlegesen káros anyagok a talajba 
szivárogjanak. A kamera rendszer kiépítése megakadályozhatja 
a további illegális hulladék lerakást.  

vizek helyben tartása, levezetés lassítása, 
hasznosítása 

A csapadékvíz kezelés és a lakossági szemléletformálás 
keretében. 

fenntartható közlekedés feltételeinek 
megteremtése és erősítése 

A kisléptékű, közösségi közlekedést is érintő, valamint a 
közlekedésbiztonsági fejlesztésekkel. 

éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentése 

A projekt keretében végzett zöldfelület növelés csökkenti a CO2 
mennyiséget. 

 

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 

főtevékenység célcsoportjai: 

 Elsődleges célcsoport: a védendő területen található ingatlanok tulajdonosai. 

 Másodlagos célcsoport: a településen élő lakosság (szemléletformálás) 

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése főtevékenység célcsoportjai  

 Elsődleges célcsoport: a fejlesztéssel érintett területek közvetlen közelében élő 

lakosok 

 Másodlagos célcsoport: a településen élő lakosság, a településre látogató 

turisták 

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési 

fejlesztések főtevékenység célcsoportjai: 

 Elsődleges célcsoport: a fejlesztést használó lakosok (családok, gyermekek) 

 Másodlagos célcsoport: a településen élő lakosság, a településre látogató 

turisták 

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenység célcsoportjai: 

 Elsődleges célcsoport: a mindennapokban kerékpárral közlekedő lakosok 

 Másodlagos célcsoport: babakocsival közlekedők; idősek; fogyatékkal élők 

(akadálymentesítés) a településen élő lakosság (szemléletformálás) 

E) Hulladékkezelés, kármentesítés főtevékenység célcsoportjai: 

 Elsődleges célcsoport: a rehabilitált terület közelében lévő földtulajdonosok 

 Másodlagos célcsoport: a településen élő lakosság (szemléletformálás) 
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1.2 A támogatást igénylő vizsgálata a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 
21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okokról. 

1.2.1 A tervezett fejlesztés illeszkedése a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz (HEP) 

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 

főtevékenységhez kapcsolódóan: 

HEP célok  
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci 

integráció  

g) mélyszegénységben élők és romák 

települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása  

Az önkormányzat részt vesz a Kormány által 

meghirdetett közfoglalkoztatási programban. 

Ezen belül belterületi közutak, közterületek 

karbantartása, helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás programelem keretében 

történik a foglalkoztatás. (HEP 13. oldal) 

IGEN 

A város minden évben a 

közfoglalkoztatás keretében (a részt 

vevők számára a szükséges eszközök 

biztosításával) a jellemzően nyílt és 

problémás meder szakaszokon végzi a 

karbantartási feladatokat: (gaz, árva 

hajtások eltávolítása, meder tisztítása, 

árokrendszer karbantartása.) 

 

 

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése főtevékenységhez kapcsolódóan: 

HEP célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci 

integráció  

g) mélyszegénységben élők és romák települési 

önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása  

Az önkormányzat részt vesz a Kormány által 

meghirdetett közfoglalkoztatási programban. 

Ezen belül belterületi közutak, közterületek 

karbantartása, helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás programelem keretében 

történik a foglalkoztatás. (HEP 13. oldal) 

IGEN 

A város minden évben a közfoglalkoztatás 

keretében (a részt vevők számára a 

szükséges eszközök biztosításával) végez 

növényzet karbantartási, telepítési 

feladatok belterületen. 

 

A zöldfelületek folyamatos karbantartása 

hozzájárul a rendezett településkép 

kialakításához. 
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C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések 

főtevékenységhez kapcsolódóan: 

HEP célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet 

bemutatása 

A település életében fontos szerepet töltenek be 

közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi 

feltételeinek biztosításával. A helyi közösségi 

együttélés fő jellemzője a társadalmi 

szolidaritás, ami megnyilvánul a településen élő 

idősek és gyermekek irányába.  (ITS 26. oldal)  

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint 

fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és 

szünidős programokhoz való hozzáférés.  (ITS 

34. oldal) 

IGEN 

A játszótereken, közterületeken  tervezett 

szolgáltatás fejlesztések mindenki 

számára egyaránt ingyenesen 

hozzáférhetőek. Az újonnan kialakított 

közösségi terek megfelelő helyszínt és 

infrastruktúrát  biztosítanak a fiatalok, 

felnőttek, idősek részére egyaránt.                            

A sportolási lehetőségek színvonalának 

emelése elősegíti az egészséges életmód 

népszerűsítését. 

 

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenységhez kapcsolódóan: 

HEP célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi 

közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférés 

lehetőségei, akadálymentesítés 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok 

akadálymentesítettsége  

Kiemelt prioritásként a minőségi 

közszolgáltatásokhoz történő (oktatás, 

egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.) 

egyenlő hozzáférés megteremtése 

fogalmazható meg. Az Önkormányzat célja az 

utak, járdák állapotának folyamatos javítása, 

valamint új kerékpárutak és az 

akadálymentesített felszállóhelyek építése.  

(HEP 57. oldal) 

IGEN 

A több helyszínen tervezett kisléptékű 

közlekedési fejlesztések kiemelt figyelmet 

fordítanak a fizikai akadálymentesítésre, 

különös tekintettel a közlekedési 

csomópontok, gyalogátkelőhelyek, 

buszvárók közvetlen környezetében 

található szegélyek, burkolatok állapotára. 
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E) Hulladékkezelés, kármentesítés főtevékenységhez kapcsolódóan: 

HEP célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

8. Helyi partnerség, lakossági 

önszerveződések, civil szervezetek és for-

profit szereplők társadalmi felelősségvállalása.  

Pl.: Regélő Hagyományőrző Egyesület; Velence 

2005 Horgász Egyesület;  

a szervezetek a kulturális, szórakozási, sport, 

környezetvédelmi és fejlesztési célok 

megvalósításához mozgósíthatók és szívesen 

veszik ki részüket a munkából a közösségi célok 

megvalósítása érdekében. (HEP 59. oldal) 

IGEN 

A civil szervezetek több éve aktívan részt 

vesznek a saját szervezésű, valamint az 

Önkormányzat által szervezett 

környezetvédelmi célú akciókban.                                    

(pl: TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért akció) Továbbá a 

Partnerségi egyeztetésen a Regélő 

Hagyományőrző Egyesület kifejezte azon 

szándékát, hogy együttműködik az 

illegális hulladéktelepek felszámolásában, 

valamint segíti a környezetvédelmi célú 

lakossági szemléletformáló kampány 

sikeres lebonyolítását. 

 
1.2.2 A tervezett fejlesztés kapcsolódása korábbi pályázati konstrukciókhoz 

 

A 2007 – 2013 EU-s fejlesztési ciklusban megvalósult projektek városi szinten  

Projekt megnevezése/címe 
Projekt 

összköltsége 
Finanszírozás forrása 

Velence-Újtelep új városközpontjának 
kialakítása a Közösségi Ház és a környező 
közösségi terek funkcióbővítő felújításával 
és átalakításával 

77 892 713 Ft 
KDOP-3.1.1/C-09-
 Kistelepüléseken 
településkép javítás 

Velencei-tó Kapuja 1 416 528 221 Ft KDOP-2.1.1/A 

Velence város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése a hatékonyság 
javítása érdekében 

19 435 920 Ft ÁROP-1.A.2/A 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
létesítése a Gárdonyi Kistérségben 

762 849 931 Ft TIOP-2.1.2-07/1 

 

A 2014 – 2020 EU-s fejlesztési ciklusban TOP forrásból megvalósult projektek  

Projekt megnevezése/címe 
Projekt 

összköltsége 
Finanszírozás forrása 

Velence belterületén tervezett kerékpárút 170 000 000 Ft TOP-3.1.1-15-FE1 

Velence parkjainak zöld-infrastruktúra 
fejlesztése 

498 903 560 Ft TOP-2.1.2-16-FE1 

Bölcsődei intézmény létesítése Velencén 217 784 835 Ft TOP-1.4.1-19-FE1 
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Tervezett, a 2021 – 2027 TOP Plusz forrásaira előkészített projektek 

Projekt megnevezése/címe Rövid tartalom              
Projekt 

összköltsége  
Finanszírozás forrása 

Kárpát-medencei Művészeti 
Népfőiskola környezetének turistabarát 
fejlesztése 

Parkok, sétányok, 
utcabútorok, 
díszburkolatok 
kialakítása, fejlesztése  

     500 000 000 Ft  
Helyi és térségi turizmusfejlesztés 
TOP_Plusz-1.1.3-21 

Belterületi úthálózat korszerűsítése 
Közlekedésbiztonsági 
célokat szolgáló 
fejlesztések 

80 000 000 Ft 
Belterületi utak fejlesztése 
TOP_Plusz-1.2.3-21 

Egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Házorvosi alapellátás 
fejlesztése 

   30 000 000 Ft  
Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése 
TOP_Plusz-3.3.2-21 

A „B” főtevékenységben zöld infrastruktúra fejlesztése, valamint a „C” 
főtevékenységben közterületeken és játszótereken tervezett fejlesztések kapcsolódnak 
(II. ütem) az előző években a TOP-2.1.2-16 „Velence parkjainak zöld-infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat keretében megvalósított fejlesztésekhez.  

A TOP pályázat 2022-ben zárul. A jelen Támogatási Kérelem keretében tervezett 
fejlesztések elkülönülnek az előző TOP-pályázatokban elkészült fejlesztésektől. 

 

1.2.3 A tervezett fejlesztés kapcsolódása korábbi, vagy folyamatban lévő hazai forrás 
keretében támogatásban részesülő projekthez 

Nem releváns 

 

1.2.4 A tervezett fejlesztés vizsgálata az Általános Útmutató alapján a kizáró okokról.  

Velence Város Önkormányzata esetében megvizsgálásra került, hogy az Általános 
Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. 
dokumentum alábbi pontjaiban szereplő kizáró okok semelyike alá nem tartozik a 
támogatást igénylő: 

 

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: 
Áht.) 
foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének, 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint 
a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett 
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eleget, 

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, 
amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 

5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a 
támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,  

7. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb 
– a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 

 

1.2.5 A tervezett fejlesztés vizsgálata egyéb állami támogatásról.  

A tervezett projekt a korábbiakban és most sem részesült egyéb állami 
támogatásban. 

1.3 TKR kiemelt eljárásrendű projekt kapcsán elvégzendő vizsgálatok. 

A projekt nem tartozik a TKR kiemelt eljárásrendű projektek körébe. 

1.4 A projekt illeszkedése az Integrált Településfejlesztési Stratégiához 
vagy településfejlesztési tervhez.  

Velence Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és partnerségi 
egyeztetése, a 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet szerint és a Megalapozó Vizsgálat – ITS 
szempontjából releváns részeinek – felülvizsgálata 2021. decemberében megkezdődött.                    
A fenti feladatok elvégzése 2022. június 30-ra készül el.  

A 2013-2020 fejlesztési időszakban készült ITS, (amelyhez a projekt illeszkedése jelen PET-
ben bemutatásra került) mellékelten csatolva. 

A projekt keretében tervezett fejlesztések ITS célokhoz való illeszkedésének bemutatása 

tevékenységenként: 
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A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 

főtevékenységhez kapcsolódóan: 

ITS fejlesztési célok  
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

Tematikus cél 1: Homogén és színvonalas városi 

környezet kialakítása a lakosság igényeinek 

megfelelő színvonalú közszolgáltatások 

biztosítása. 

A tematikus cél keretében megvalósuló fejlesztések 

az összes településrészt egyformán érintik, az 

infrastrukturális fejlesztések (pl. út- és 

járdafelújítások, csapadékvíz elvezetés, 

zöldfelületek megújítása) minden településrészen 

szükségesek, ennek megfelelően megtörténnek. 

(ITS 47. oldal) 

IGEN 

Az érintett területeken mederkotrással, a 

csapadékvíz levezetésével és szikkasztó 

árkokban történő helyben tartásával.                            

A beavatkozás folyamán sor kerül az érintett 

területek rendezésére, növényzet 

rehabilitációra. A beavatkozáshoz 

kapcsolódóan a helyi lakosság bevonását is 

tervezzük a vizek helyben tartását és 

megfelelő fenntartást bemutató 

szemléletformáló kiadványokkal. 

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése főtevékenységhez kapcsolódóan: 

ITS fejlesztési célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

Tematikus cél 1: Homogén és színvonalas városi 

környezet kialakítása a lakosság igényeinek 

megfelelő színvonalú közszolgáltatások 

biztosítása. 

A tematikus cél keretében megvalósuló fejlesztések 

az összes településrészt egyformán érintik, az 

infrastrukturális fejlesztések (pl. út- és 

járdafelújítások, csapadékvíz elvezetés, 

zöldfelületek megújítása) minden településrészen 

szükségesek, ennek megfelelően megtörténnek. 

(ITS 47. oldal) 

IGEN 

A ZIFFA-ban meghatározott növényfajták 

telepítése, több beavatkozási helyszínen, kis 

léptékű beruházások (faültetés, évelő 

növények telepítése) keretében. A 

kialakított zöldfelületek új élőhelyeket 

hoznak létre, és növelik a környezet 

esztétikai értékét. 

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések 

főtevékenységhez kapcsolódóan:  

ITS fejlesztési célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

Tematikus cél: 

T1: Homogén és színvonalas városi környezet 

kialakítása a lakosság igényeinek megfelelő 

színvonalú közszolgáltatások biztosítása 

 (ITS 47. oldal) 

IGEN 

A tervezett, több beavatkozási helyszínen 

megvalósuló kisléptékű infrastrukturális 

fejlesztések illeszkednek az ITS-ben 

megfogalmazott célokhoz. A tervezési 

program figyelembe veszi a Településképi 

Arculati Kézikönyvben megfogalmazott 

ajánlásokat. 
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ITS fejlesztési célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

ITS-ben nevesített hálózatos projektcél: 

Minőségi kulturális és sportrendezvények 

megtartásának támogatása.  (ITS 35. oldal) 

ITS-ben nevesített egyéb projektcél: 

2 db kültéri fitness pálya kivitelezése  (ITS 36. oldal) 

IGEN 

A tervezett kültéri fejlesztések a fiatalok és 

felnőttek mozgásigényeit egyaránt 

megfelelnek, továbbá az új szabadidős 

helyszínek alkalmasak lesznek közöségi tér 

funkciók betöltésére is. 

 

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenységhez kapcsolódóan: 

ITS fejlesztési célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

Tematikus cél: 

T4: A város minőségi turizmusban betöltött 

regionális pozíciójának erősítése, a szezonalitás 

mérséklése, az iparterületek megfelelő 

hasznosítása.  (ITS 31. oldal) 

IGEN 

Közlekedési csomópontok fejlesztése, 

járdaszakaszok, közterületek felújítása.                        

A több helyszínen tervezett beavatkozások 

javítják a településképet, továbbá lakosság és 

turista „barát”  fejlesztéseket tartalmaznak. 

 
ITS-ben nevesített hálózatos projektcélok: 

A városi vonalas infrastruktúra hálózatok felújítása, 

továbbfejlesztése. A városi kerékpárforgalmi 

hálózat fejlesztése. Közösségi közlekedési rendszer 

fejlesztése. (ITS 35. oldal) 

IGEN 

Átkelők akadálymentesítése, 

forgalombiztonsági beavatkozásokkal, 

kapcsolódó közvilágítás korszerűsítéssel. 

Kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy 

közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló 

akció, tevékenység megvalósításával. 

  

E) Hulladékkezelés, kármentesítés főtevékenységhez kapcsolódóan: 

ITS fejlesztési célok 
Hozzá járul 

Igen/ Nem Ha Igen, miként 

ITS hosszú távú jövőképe: (ITS 14. oldal) 

5) Vonzó a családi és rekreációs turizmus, valamint a 

kirándulók számára kulturált környezet kialakítása 

révén, a tó és a táj természeti értékeinek 

megőrzésével kedvező turisztikai célterület a 

település, ezzel a szezon kibővítését eredményezi.    

 

Illegális hulladék lerakók  felszámolásával, 

lakossági szemléletformáló kampány 

szervezésével. A felszámolt illegális hulladék 

lerakó helyszíneken napelemes kamera 

rendszer kerül kiépítésre, megelőzés 

céljából. 

 Tematikus cél: (ITS 31. oldal) 

T4: A város minőségi turizmusban betöltött 

regionális pozíciójának erősítése, a szezonalitás 

mérséklése, az iparterületek megfelelő hasznosítása  

IGEN 
Illegális hulladék lerakók  felszámolásával. 

 

Velence Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és partnerségi 
egyeztetése, a 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet szerint és a Megalapozó Vizsgálat – ITS 
szempontjából releváns részeinek – felülvizsgálata 2021. decemberében megkezdődött. A 
fenti feladatok elvégzése 2022. június 30-ra készül el. A 2013-2020 fejlesztési időszakban 
készült ITS, (amelyhez a projekt illeszkedése jelen PET-ben bemutatásra került) 
mellékelten csatolásra került. 
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2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1 Helyzetelemzés, a tervezett fejlesztés indokoltsága, szükségessége. 
 

2.1.1 Támogatást igénylő bemutatása 

Településtörténet 

Velence a Buda és az Adriai-tenger között futó fő kereskedelmi út mellett feküdt, így már 
a római korban komoly településnek számított a Savaria és Aquincum között futó hadiúton. 
A középkorban valószínűleg székesfehérvári épületeken dolgozó olasz, velencei 
mesteremberek éltek itt. Ők adhatták a település nevét. Az 1930-as években a 
község, Gárdonyhoz hasonlóan, üdülőfaluvá vált, komoly fejlődésnek indult. 2004-ben 
városi rangot kapott a település 

A település területe 3.337 Ha, valamint az állandó népesség száma 7.144 fő 2021-ben. 

 

Földrajzi elhelyezkedése 

Velence város Fejér megyében, a Gárdonyi járásban, a Velencei-tó keleti partján. Gyorsan 
fejlődő, országos jelentőségű fürdőváros, mely főként a Velencei-tónak, valamint két 
nagyváros, Budapest és Székesfehérvár közelségének köszönheti gazdaságának és 
népességének jó ütemű növekedését. Közúton az M7-es autópályán, a 7-es főúton és több 
kevésbé jelentős úton, vasúton a Budapest–Székesfehérvár-vasútvonalon érhető el. 2000-
ben Magyarország legvirágosabb - akkor még - nagyközsége lett. A város déli része, 
Velencefürdő főként üdülőtelep. 

 

Velence elhelyezkedése                                                                                                                                       
/térképi ábrázolás/ 

  

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Buda_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adriai-tenger
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely#A_v%C3%A1ros_%C3%B3kori_t%C3%B6rt%C3%A9nete_(Savaria)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aquincum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1930-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1rdony
https://hu.wikipedia.org/wiki/2004
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1rdonyi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/M7-es_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/7-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/2000
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g


 

 

17 

 

Támogatást igénylő alapadatai 

Támogatást igénylő teljes neve: Velence Városa Önkormányzata 

Gazdálkodási formakód: 321 - Helyi önkormányzat 

Adószám: 15727529-2-04 

Statisztikai szám: 15727529-8411-321-07 

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 727529 

Államháztartási egyedi azonosító: 737126 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma: 84.11 - Általános közigazgatás 

ÁFA levonási jog: A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási 
kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott 
tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire 
vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 
figyelembevételre. 

A támogatást igénylő székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 26. 

A támogatást igénylő postacíme: 2481 Velence, Tópart utca 26. 

Képviselő adatai: Gerhard Ákos   - polgármester- 

Telefon: +36 (22) 589 416 

Fax: +36 (22) 589 416 

E-mail: polgarmester@velence.hu 

 

A fejlesztés szempontjából releváns települési statisztikai adatok 

Lakónépesség száma az év végén 
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Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 

 

 
 
 

Vándorlási egyenleg (ezrelék) 

 

 
 



 

 

19 

 

Regisztrált munkanélküliek száma (fő) 

 

 
 

A jelen pályázat konzorciumi formában valósul meg. 

 A konzorcium vezetője: Velence Város Önkormányzata. 

A konzorciumi tagok az alábbiak: 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 

Jelen pályázat keretében a konzorciumi tagok, a tervezett fejlesztéseiket konzorciumi 
tagonként külön-külön elkészített Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) mutatják be. 

 
 

2.1.2 Érintett terület lehatárolása 

A projekt keretében fejleszteni kívánt területek elhelyezkedése a településen 
tevékenységenként jelölve: 

 „A” Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

o 2028 és 2064 helyrajzi számú területek 

A mellékletként benyújtott méretarányos helyszínrajzon bejelölésre kerültek a támogatással 
érintett tevékenységek helyszínei. 

 „B” Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

o 585/3; 585/4; 585/6; 1365/5; 1367/3; 1411/2; 1623/20; 4413/6; 4508; 4511/22 

helyrajzi számú területek 

A mellékletként benyújtott méretarányos helyszínrajzon bejelölésre kerültek a támogatással 
érintett tevékenységek helyszínei. 
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 „C” Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

o 48/2; 93/2; 93/5; 303/1; 303/3; 586/3; 586/4; 764; 919/27; 964; 973; 1368; 

1615; 1616/1; 1623; 1800; 2174; 2178; 4508; 4510/23; helyrajzi számú 

területek 

A mellékletként benyújtott méretarányos helyszínrajzon bejelölésre kerültek a támogatással 
érintett tevékenységek helyszínei. 

 „D” Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

o 777; 964; 1047; 1367/3; 1368; 1620; 1623/20; 2048; 2174; helyrajzi számú 

területek 

A mellékletként benyújtott méretarányos helyszínrajzon bejelölésre kerültek a támogatással 
érintett tevékenységek helyszínei. 

 „E” Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

o 079; 085/2; helyrajzi számú területek 

A mellékletként benyújtott méretarányos helyszínrajzon bejelölésre kerültek a támogatással 
érintett tevékenységek helyszínei. 

 

2.1.3 Az érintett terület és a meglévő állapot bemutatása 

A) Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

A területen jelenleg hiányos és gyér növényzet (fűféle) található. A terület a környezetében 
épített vonalas létesítményekhez képest (út, járda, egyéb burkolatok) alacsonyabb fekvésű, 
ezáltal főként a hirtelen lezúduló csapadékvíz hatására az területen összegyűlő csapadékvíz a 
környező épületek alapjait veszélyezteti. Továbbá a huzamosabb ideig fennmaradó, un. 
pangó víz hatására a belső városrészben szúnyog telepek jönnek létre, amely rontja az itt élők 
életminőségét. 

A városban a nyílt belvízelvezető csatornák takarítása és a rézsűk kaszálása történik 
jellemzően közmunkaprogramok keretében. A jelen projekt részét képező szakaszon a 
problémát az okozza, hogy egyrészt megsüllyedtek a csövek, így számos helyen elleneséses 
szakaszok alakultak ki, az átereszek részben összetörtek és eldugultak, átereszeknél a 
támfalak romosak, beomlottak, a csatorna oldalfalai lecsúsztak, így a víz könnyen 
feltorlódik. Mindezen problémák azt eredményezték, hogy magas belvízállás esetén a 
hirtelen jött csapadék nem tud megfelelően gravitációs alapon elfolyni, ezáltal időszakos 
kiöntések jelennek meg a területen található házak udvaraiban és sok esetben a járdák, 
bejárók víz alá kerülnek. 

Belvízzel/csapadékvízzel kapcsolatos korábbi események, védekezések:  

Az önkormányzat a belvíz/csapadékvíz okozta időszakos elöntésekkor az érintett területeken 
saját eszközök (szivattyúk) használatával végzi el a szükséges védekezési feladatokat.                                   
A káresemények bekövetkeztét és gyakoriságát bemutató fotók, jegyzőkönyvek, leírások 
mellékletben csatolásra kerültek. 

 A projekt a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000-es területet nem érint. 
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 A Közép-Dunántúli Vízügyi igazgatóság nyilvántartása alapján Velence területén 
rétegbeli védőidommal védett sérülékeny vízbázis található. (Ld. térkép) 

 
 

 
 

 A település felszín alatti víz szempontjából a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területeken található a (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
alapján. (Ld. térkép) 

 

 
 
 

 A 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 2. § 19. pont alapján a település nem tartozik a magas 
talajvízállású területek körébe. 
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A vízkárokkal való veszélyeztetettségét befolyásoló természetföldrajzi adottságok: 
 
A belvízvédekezési helyzet kialakulásának okai általában: 

 A belvízelvezető csatornák, befogadók karbantartottsága műszakilag nem 
tökéletes; 

 Az előkészítő csapadékkal telített talajok gyorsan vagy nagyobb mennyiségben egy 
belvizet kiváltó csapadékot kapnak; 

 Tartós, nagy mennyiségű esőzés; 

 A belvizet megelőző időszak csapadékos, melynek következményeképpen a talaj 
vízbefogadó képessége jelentősen lecsökken az átlaghoz képest magas talajvízszint 
miatt; 

 Fagyott a feltalaj, mely megakadályozza a beszivárgást; 

 Jelentős hó mennyiség, mely gyorsan esetleg „meleg” eső hatására gyors ütemben 
olvad el; 

 A belterület alatt kialakult talajvízdomb talajfelszínhez közeli. 
 

A 30/2008 (XII. 31.) KvVM rendelet szerinti műszaki szabályok mérlegelése, 
figyelembevétele a tervezésnél. – való megfelelés - 

BELTERÜLETI (TELEPÜLÉSI ÉS BEÉPÍTETT TERÜLETI) VÍZRENDEZÉS 

61. § 
 (1)  A tervezés során a befogadót egyidejűleg terhelő vízmennyiség alapján ellenőrizni 

kell a befogadó terhelhetőségét, szükség szerint gondoskodni kell a 
vízhozamtöbblet időszakos záportározókban való elhelyezéséről. 

 (2)  A felszíni víz elvezető-csatornát, a vezetéket és műtárgyaikat úgy kell kialakítani, 
hogy bennük pangó víz vagy iszaplerakódás ne keletkezzen. 

(3)  A csapadékvíz szikkasztása csak más műszaki megoldás hiányában, az azt 
alátámasztó talajmechanikai szakértői vélemény birtokában alkalmazható. 
Csapadékvíz szikkasztása esetén annak megvalósíthatóságát szikkasztási próbával, 
illetve talajmechanikai vizsgálattal igazolni kell. A szikkasztó méretét úgy kell 
meghatározni, hogy a lehulló csapadékvíz tározása biztosított legyen. 

62. §  
(1)  Az elvezetendő csapadékvízhozamot a területre érvényes mértékadó intenzitású és  

előfordulási valószínűségi csapadék értéke alapján költség-haszon elemzés 
figyelembevételével kell kiszámítani. 

(2)  A terepadottságoknak megfelelően csapadékvíz elvezető vápa is tervezhető. 
(3)  A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, vápák védelmét minimálisan gyepesítéssel kell 

biztosítani. Amennyiben a talajmechanikai adottságok indokolják, a medret 
burkolattal kell ellátni. 

63. §  
(1)  Zárt csapadékvíz-csatornában összegyűjtött csapadékvíz természetes befogadóba 

való bevezetése előtt hidraulikailag méretezett iszap- és olajfogó műtárgyat kell 
elhelyezni, kivéve a tetőfelületekről történő közvetlen vízbevezetést. Szükség 
esetén a befogadó visszaduzzasztásának kizárásra tiltó vagy csappantyú beépítése 
és vízátemelési lehetőség biztosítása szükséges. 
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(2)  Zárt csapadékvíz-csatorna és nyíltárok csatlakozásánál meg kell akadályozni, hogy a 
zárt csatornába lerakódást, eldugulást előidéző anyagok jussanak. 

(3)  Zárt csapadékcsatorna tisztítási lehetőségét annak teljes hosszában biztosítani kell. 

 

Sérülékeny vízbázisok védőterületei (123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján) – 
relevancia vizsgálat - 

Velence város a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján sérülékeny vízbázisok 
védőterületeit nem érinti.  

Felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területeken lévő települések a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
alapján – relevancia vizsgálat - 

Velence város fejlesztése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a felszín alatti víz 
szempontjából érzékeny területet érint. 

Magas talajvízállású területen valósul-e meg a fejlesztés (147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 2. § 
19. pont.) – relevancia vizsgálat - 

147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 2. § 19. pont szerint, magas talajvízállású terület: az a terület, 
ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 1,5 méter felett van. 

A fejlesztés a 2.8 pontban leírtakat figyelembe véve nem magas talajvízállású területen 
valósul meg. 

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4.§ szerint kijelölt természetes fürdőhelyet – 
relevancia vizsgálat - 

Velence városban a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4.§ szerint kijelölt természetes 
fürdőhely van. 

Tervezett tevékenységek illeszkedése a vízgyűjtő gazdálkodási tervhez 

Az alábbiakban bemutatjuk a fejlesztéssel érintett település, illetve terület és a Vízgyűjtő 

gazdálkodási terv kapcsolódó területi jellemzői közti kapcsolatot: 

Víztestek vonatkozásában: 

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv meghatározása alapján a következő víztesteket és területeket 

érinti, illetve nem érinti: 

Vízfolyás víztestek: 

- erősen módosított vízfolyáshoz hasonló víztest területe a várost érinti, a fejlesztéssel 

érintett területet teljesen lefedi  

- mesterséges vízfolyáshoz hasonló víztest területe a fejlesztéssel érintett területet 

nem érinti 

- M6 síkvidéki - kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes 

vízgyűjtőjű vízfolyás víztest területe a várost teljesen lefedi 

 

Állóvíz víztestek: 

- állóvíz víztestet a város érint 
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Felszín alatti víztestek: 

- sekély porózus és sekély hegyvidéki tekintetben sekély porózus leáramlással bíró 

terület a várost teljesen lefedi 

- porózus és hegyvidéki kapcsán porózus leáramlással rendelkező terület a várost 

teljesen lefedi 

- karszt és termál karszt víztestet a város nem érint 

 

Ivóvízkészletek védőterületei vonatkozásban: 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv meghatározása alapján az ivóvíz készletek következő védő 

területeit érinti, illetve nem érinti: 

- Ivóvízkivételek védőterületei szerint porózus felszín alatti ivóvízkivétel védőterület a 

fejlesztéssel érintett területet nem érinti; 

-  Tápanyag érzékeny területet a város nem érint 
 

Kijelölt fürdővíz, fürdőhely vonatkozásban: 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási terv meghatározása alapján kijelölt fürdővizet, fürdőhellyel 
érintett víztestet és egyéb vizeket érint. 
 
Az alábbiakban bemutatjuk a tervezett tevékenységek és a Vízgyűjtő gazdálkodási terv 

ezen tevékenységekhez kapcsolódó előírásait: 

 

A városi csapadékvíz kibocsátásokra vonatkozóan nem áll rendelkezésre nyilvántartás. 

Általánosságban megállapítható, hogy a csapadékvíz bevezetésekkel kapcsolatos emberi 

hatás növekszik, mivel a belterületek, illetve a leburkolt területek aránya is emelkedik. A 

városi (települési) csapadékvíz terhelést a lefolyás jelentős megnövelése, valamint a 

csapadékvízzel bemosott szennyezőanyagok okozzák. Egyes kibocsátási pontokon végzett 

vizsgálatok alapján a városi csapadékvíz jelentős mennyiségű hordalékot, olajat, sót és a 

levegőből kiülepedett szennyezőanyagokat (pl. nehézfémeket) tartalmaz. Külön problémát 

jelent, ha a csapadékvíz heves zápor alkalmával a közcsatornába kerül, ahonnan a 

szennyvízzel együtt a záporkiömlőn keresztül közvetlenül a befogadóba, vagy a 

szennyvíztisztító telepre jut. A megnövekvő hidraulikai terhelés a szennyvíztelep 

túlterhelése miatt nem megfelelő tisztítást, végeredményben a befogadó balesetszerű 

szennyezését okozza. 

 

A csapadékvíz helyben tartásának elsődleges célja a természetes beszivárgás legteljesebb 

kihasználása és a talajvízpótlás. A művelt területekről a tűrhetőnél nagyobb károkat okozó 

csapadékvíz összegyűjtése és a vízvisszatartás növelése oly módon, hogy kedvezőbb 

vízháztartási egyensúly alakuljon ki (a beszivárgás növekedjen, a talajvizek megcsapolása 

csökkenjen). Ez az intézkedés tartalmazza a zöld és a szürke infrastruktúra fejlesztéseket                 

is. A belterületi csapadékvíz-gazdálkodás célja a csapadékvíz szabályozatlan lefolyásának 

megszüntetése és az abból származó szennyezésnek a csökkentése. Egyaránt szolgálja a 
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felszíni és a felszín alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, a belterületi 

vízvisszatartás elősegítését. 
 

Települési csapadékvíz gazdálkodás területén a cél elsősorban a belterületi csapadékvizek 
biztonságos összegyűjtése, visszatartása és megfelelő hasznosítása, a jelenleg elterjedt 
gyakorlat, a minél gyorsabb elvezetés helyett. A helyesen kialakított csapadékvíz 
gazdálkodási rendszerek lényegi jellemzője, hogy nem csak a víz, hanem a 
szennyezőanyagok visszatartása szempontjából is hatékonyak. A vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 2015. július 16-tól hatályos módosításával a csapadékvíz-gazdálkodás 
a törvény által telepített kötelezően ellátandó feladat.  
Az egyes helyszínek településen belüli elhelyezkedését, és költségbecsléseit a mellékelt PDF 
formátumú dokumentációkban és  áttekintő térképeken mutatjuk be. 
 

B. Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

A tervezett zöld infrastruktúra fejlesztési tevékenységek olyan előzetesen felmért 
önkormányzati közterületekhez kapcsolódnak, amelyek helyben nagy látogatottságúak. 
Ezen területek zöld felület növelése elsősorban a helyben élők életminőségét javítja, 
továbbá a tervezett fatelepítések hozzájárulnak a zajvédelem illetve a rézsűvédelem-hez. 
Minden esetben figyelembevételre kerültek a ZIFFA-ban megfogalmazott célok, illetve a 
telepítésre javasolt, helyben honos növények telepítésének lehetőségei. A fejlesztések által 
létrejött új/megújított zöldterületek nagysága cca. 2 Ha. 
Az egyes helyszínek településen belüli elhelyezkedését, és költségbecsléseit a mellékelt PDF 
formátumú dokumentációkban és  áttekintő térképeken mutatjuk be. 
 

C. Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

A tervezett közösségi, sportolási és szabadidő hasznos eltöltését szolgáló fejlesztési 
tevékenységek olyan előzetesen felmért önkormányzati közterületekhez kapcsolódnak, 
amelyek helyben nagy látogatottságúak. Ezeken területeken egyrész játszóterek 
fejlesztése történik meg, amelyet a kisgyermekek, családok és a fiatalok egyaránt 
használhatnak. Megépül továbbá egy új Gördeszka pálya, amely új funkcióval tölti meg a 
jelenleg használaton kívüli közterületi beton placcot, és ingyenes internet elérési (Wifi) 
lehetőséget biztosít. A lakosság és a turisták által használt főként gyalogos és/vagy 
kerékpáros útszakaszokon vandálbiztos padok és hulladékgyűjtő edényzetek kerülnek 
kihelyezésre. A tervezett fejlesztések során a Települési Arculati Kézikönyvben 
megfogalmazott ajánlások figyelembe vételre kerültek.  
Az egyes helyszínek településen belüli elhelyezkedését, látványterveit és költségbecsléseit a 
mellékelt PDF formátumú dokumentációkban és  áttekintő térképeken mutatjuk be. 
 

D. Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

1. Hiányzó gyalogos kapcsolatok kiépítése Bencehegy, és Ófalu városrészek között: 
A meglévő autópálya aluljárónk keresztül új gyalogos kapcsolat biztosítása Bencehegy 
városrész számára, a központ irányába. 
2. Gyalogos barát közúti fejlesztések Fő utca. Templom köz – Bethlen Gábor utca 
közötti szakaszán: Az érintett helyszínen gyalogátkelő létesítése szükséges az Óvoda 
környezetében. A gyalogátkelővel összhangban a meglévő autóbuszmegállók, és a hozzá 
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vezető járdák elújítása is szükséges. A tervezett fejlesztések a meglévő parkolóállások 
rovására végezhetőek el. 
3. Ország út (8116 j. összekötő út) – Halász utca kereszteződés átépítése: 
A meglévő „T” csomópontban az Ország úttal párhuzamos gyalogátkelő kiépítése 
szükséges. A csomóponton áthaladó járműforgalom lassítása, valamint a gyalogos 
forgalom védelme érdekében a kereszteződés lekerekítő íveit szűkíteni szükséges. 
 
4. Halász utcai kereszteződésekben a gyalogjárda felújítása: 
A Halász utcát keresztező Szél utcai, Gerle utcai, Tél utcai kereszteződések környezetében 
a Halász utca járda burkolatának felújítása szükséges. A felújítás alkalmával a 
kereszteződésekben a szegélyek lesüllyesztésé szükséges az akadálymentesítés jegyében. 
 
5. Széchenyi utca - Kápolnásnyéki út, kereszteződés átépítése, hiányzó gyalogos 
kapcsolatok kiépítése:  
A meglévő „T” csomópontban a Széchenyi utcával párhuzamos gyalogátkelő kiépítése 
szükséges. A csomóponton áthaladó járműforgalom lassítása, valamint a gyalogos 
forgalom védelme érdekében a kereszteződés lekerekítő íveit szűkíteni szükséges. A 
Széchenyi utcai körfogalom, és a „T” kereszteződésben épülő átkelő közötti szakaszon új 
gyalogjárda kiépítés, valamint a meglévő gyalogátkelő kiemelése szükséges. Az átépítés 
során a forgalomtechnikai jelzések módosítása elengedhetetlen. 
6. Kemping utca – Fő utca – Tóbíró köz kereszteződés átépítése, hiányzó gyalogos 
kapcsolatok kiépítése: 
A csomóponton áthaladó járműforgalom lassítása, valamint a gyalogos forgalom védelme 
érdekében a kereszteződés lekerekítő íveit szűkíteni szükséges. Az új csomópontban 
gyalogátkelő kiépítése szükséges Fő utcában, és a Kemping utca irányból érkező 
gyalogosok részére. A Kemping utca irányában új gyalogjárda szakasz létesül az autóút 
rovására. 
7. Halász utca – Gerle utca kereszteződésben kiemelt gyalogátkelő építése 
szükséges. 
8. A két tannyelvű iskolához tartozó parkoló felújítása, forgalmi rend módosítása: 
Az iskola előtt üzemelő parkoló átépítése szükséges, úgy a parkolóba érkező járművek ne 
veszélyeztessék az iskolába gyalogosan érkezőket. A Kis út felől érkező gyalogosforgalom 
részére a Régiposta utcát, és a Kis utat keresztező gyalogátkelők kiépítése szükséges. 
 

 „E” Főtevékenységhez kapcsolódóan: 

A pusztaszabolcsi út mellett található területek érintettek főként az illegális 
hulladéklerakással. Az előzetes felmérések alapján a tervezett beavatkozás 2 helyrajzi 
számú önkormányzati tulajdonú területet érint. A szórt, főként lakossági vegyes hulladék 
(nylon származékok, építési törmelék, egyéb háztartási hulladék) nem tartalmaz fokozottan 
veszélyes anyagokat, ezért a terület ártalmatlanítása földcserével nem merül fel. Az illegális 
hulladékkal szennyezett terület cca. 1 ha, a mennyisége 10 tonnára becsülhető.                                
A későbbiekben az illegális hulladék lerakását megakadályozása céljából az önkormányzat 
2-2 önálló megújuló energiaforrásról (napelem) működő kamerák kihelyezést végzi el jelen 
projekt keretein belül. 
Az egyes helyszínek településen belüli elhelyezkedését, költségbecsléseit a mellékelt PDF 
formátumú dokumentációkban és  áttekintő térképeken mutatjuk be. 
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2.1.4 Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása  

Az útmutató előírásainak megfelelően a „B”: Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése 

és „C”: Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési 

fejlesztések tématerületekhez kapcsolódó, a tervezett fejlesztések szükségességét 

alátámasztó igényfelmérést funkció és célcsoport orientáltan készítettük el.  

Az igényfelmérés gyakorlati lépései az alábbiak voltak: 

1) Az igényfelmérést igénylő probléma, a vizsgálatra/felmérésre vonatkozó cél 

meghatározása, az igényfelmérés tervének elkészítése, 

2) Az információtípusra vonatkozó igény meghatározása (primer, szekunder; 

funkcióra vagy annak belső sajátosságaira vonatkozó), 

3) Az információszerzés módszerének eldöntése, a választás indoklása, 

4) Az igényfelmérés végrehajtásának előkészítése, a munkatársak felkészítése 

5) Az adatok összegyűjtése a felmérés elvégzése által 

6) Az adatok feldolgozása, elemzése, értékelése. 

7) Az eredmények bemutatása, visszacsatolás a tervezett beavatkozás tervezési 

folyamatába. 
 

Az előző pontokban ismertettet módon a felmérés (és ez által a szükséges információk 
begyűjtése megtörtént. A reprezentativitás érdekében 5%-os mintavétel történt (360 fő), 
célzott korcsoporti megoszlással. Tapasztalataink szerint a kérdőíves felmérések során a 
hölgyek aktívabbak, így a nemenkénti eloszlásra vonatkozólag nem állítottunk fel előzetes 
elvárásokat. 

 

A kérdezőbiztosok együttműködésével kitöltésre került kérdőíveket korcsoportok és 

nemek szerint rendeztük, ezt követően a válaszok felvezetésre kerültek egy értékelő 

táblázatba, mely alapján a kor-nem relációban kutathatóvá vált a tervezett funkciók iránti 

igény, azok elfogadottsága.  

 

A mellékletként csatolt Helyzetelemzés és Igényfelmérés c. dokumentumban a 

társadalmi, lakossági igényekre támaszkodó indokoltság bemutatásra került B és C 

főtevékenységek esetében.  
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2.1.5 A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés)  

 

A tervezett projekt az Útmutatóban meghatározottak szerint közgazdasági értelemben az 
alábbi pont alá tartozik: 

1. A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek 
fedezetére forrás biztosítását vállalja a kedvezményezett. 

Mindezek miatt nem történtek beruházási vonatkozású pénzügyi értelemben vett változat 
elemzések, a fejlesztés fenntarthatóságát alátámasztó számítások a 3.1 fejezetben kerültek 
bemutatásra főtevékenységenként.  

A fejlesztés műszaki tartalmának meghatározásakor figyelembevételre kerültek az 
Útmutatóban megadott főbb szempontok az alábbiak szerint: 

 A belvíz/csapadékvíz problémák kezelésére adott szakmai javaslatok megfelelnek a 
vonatkozó jogszabályoknak, indokolatlan műszaki megoldásokat és költségeket 
nem tartalmaz. 

 a támogatásból létrehozott létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül 

szükséges és indokolt beruházások, 

A támogatásból létrehozott létesítmények megközelítéséhez szükségtelen és indokolatlan 

beruházások nincsenek. 

 a fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a 

fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása 

-------- 

A fenti indoklást a projekt-előkészítés jelenlegi előrehaladottságában, kiviteli tervek 

hiányában adtuk meg.  További részletek megadása a projektfejlesztés során lehetséges. 

 

 Védendő értékek bemutatása 

A Kis (2048 hrsz) és az Iskola utcán (2064 hrsz) az érintett árokszakaszon nincs 
középület, mely az önkormányzat tulajdonában van. A csatornaszakaszon közvetlenül 
22 db lakóházas ingatlan, a vízgyűjtő területén kb. 200 db lakóházas ingatlan található. 
Az önkormányzat ingatlan nyilvántartója csak a tulajdonában lévő ingatlanok értékét 
tartja nyilván, de a jelenlegi lakóingatlan árak a városban körülbelül 300.000 Ft/m2.                 
A lakóingatlanok átlagos m2-e 100m2, mindezek alapján a csatornaszakaszon található 
lakóingatlanok becsült összes  értéke: 66.000.000 Ft, a vízgyűjtő területén található 
lakóingatlanok becsült összes  értéke: 6.000.000.000 Ft. 
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2.2 A Felhívás 2.1. pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelés bemutatása.  

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 
támogatható tevékenységhez 

való pontos besorolása 
(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

Csapadékvíz/belvíz 
elvezetés  

Ároktisztítás, medertakarítás, 
csapadékvíz elvezetésének céljából 

A) Települési kékinfrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) 

Zöldterületek 
rekonstrukciója, 
kialakítása 

Fapótlás, rézsüvédelem, évelő ágyás 
telepítése 

B) Belterületi zöldinfrastruktúra 
fejlesztése 

Közösségi és 
szabadidős célú 
kisléptékű fejlesztések 

Vandálbiztos és időjárásálló köztéri 
padok és szemét tárolók telepítése; 
Játszóterek kialakítása/fejlesztése; 
Gördeszkapálya kialakítása 

C) Közösségi, kulturális, 
sportolási infrastruktúra, IKT és 
okos települési fejlesztések 

Közlekedésbiztonsági, 
akadálymentesítési 
célokat szolgáló 
fejlesztések 

Kisléptékű, közlekedésbiztonsági célokat 
szolgáló fejlesztések 

D) Fenntartható 
közlekedésfejlesztés  

Illegális hulladéklerakók 
felszámolása 

Külterületen található illegális 
hulladéklerakók felszámolása 

E) Hulladékkezelés, 
kármentesítés 

 A tervezett fejlesztés kapcsán releváns kimeneti indikátorok bemutatása: 

Indikátor neve Alap 
Mérték- 
egység 

Típusa 

Része-e a 

műszaki 

szakmai 

tartalomnak 

(Igen/Nem) 

Célérték 

tervezése 

szükséges 

(Igen/Nem) 

Támogatott célzott 

kerékpáros 

infrastruktúra 
ERFA km RCO58 Nem Nem 

Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

céljából épített vagy 

felújított 

zöldinfrastruktúra 

ERFA ha RCO26 Igen Igen 

Árvízvédelmi 

intézkedésekkel érintett 

lakosság 

ERFA fő RCR35 Igen Igen 

 A tervezett fejlesztés kapcsán releváns szakmai adatszolgáltatás bemutatása: 

„A
” 

fő
te

vé
k

e
n

y
sé

g
 Szakmai adatszolgáltatás megnevezése Mértékegység 

Korszerűsítéssel érintett földmedrű árkok hossza 680 m 

Megvédett lakosság száma 65 fő 

Megvédett infrastruktúra értéke 66 millió Ft 
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Biológiailag aktív felület növekedése 
(zöldfelület+vízfelület) 

4 360 m2 

Érintett víztestek/vízgyűjtők/védett területek darabszáma 1 db 

Kék- és zöld infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó 
környezettudatos szemléletmód terjedését szolgáló helyi 
szemléletformáló akciók száma 

3 db 

 

„B
” 

fő
te

vé
k

e
n

y
sé

g
 Szakmai adatszolgáltatás megnevezése Mértékegység 

Talajerózió-védelmi talajtakarás, védő fasorok, erdősávok 
telepítése 

7 800 m2 

Települési élőhelyfejlesztéssel, biodiverzitás növelésével, a 
biológiai aktivitás értékének növelésével érintett terület 

12 435 m2 

 

 

„C
” 

fő
te

vé
k

e
n

y
sé

g
 

Szakmai adatszolgáltatás megnevezése Mértékegység 

Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett 
közterületek burkolata 

400 m2 

 

 

„D
” 

fő
te

vé
k

e
n

y
sé

g
 

Szakmai adatszolgáltatás megnevezése Mértékegység 

Átépített, korszerűsített, felújított buszöböl száma 1 db 

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 0,1 km 

 

„E
” 

fő
te

vé
k

e
n

y
sé

g
 

Szakmai adatszolgáltatás megnevezése Mértékegység 

Felszámolt illegális hulladéklerakók száma 2 db 

Rehabilitált terület nagysága 1 ha 
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 A tervezett szakmai koncepciót az illetékes TVT vizsgálta és csatolásra került a 
vonatkozó szakvéleménye. 

A szakvélemény mellékletben csatolásra került 

 A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, 
gyakorisága, okozott kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés 
szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a 
projekt megvalósítása indokolt. Meglévő csatornahálózat korszerűsítés 
esetében a kiinduló műszaki állapot szövegesen és fotódokumentációval 
bemutatásra került. 

Az előző években megtörtént káresemények igazolására szolgáló fotók, jegyzőkönyvek, 
bejelentések mellékletben csatolásra kerültek.  

 Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben részesíti az 

alkalmazott műszaki vagy természetközeli megoldás a vízvisszatartást, 

késleltetett levezetést, erózióvédelemmel; lehetővé téve a területi beszivárgás 

elősegítését.  

A felhívás szerint a fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának lehetőség 

szerinti megvalósítása olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli 

áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, 

jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják 

háttérbe a tározók alapvető funkcióját. A tervezett tevékenységek és a Vízgyűjtő 

gazdálkodási terv ezen tevékenységekhez kapcsolódó fentiekben bemutatott előírásai 

közül kiemelendő a csapadékvíz helyben tartásának a céljai. Ezen célok figyelembe 

vétele jelen fejlesztés során csak mérsékelten lehetséges. 

 

2.3 A fejlesztés céljait alátámasztó Igényfelmérés bemutatása.  

A „Helyzetelemzés és igényfelmérés” című dokumentumban az útmutató előírásainak 
megfelelően részletesen bemutatásra kerültek az igényfelmérés és a fejlesztés céljainak 
alátámasztása. A dokumentum a mellékletek között megtalálható.  

Meghatározott célcsoportok Felmerült releváns igények 
Igény alapján meghatározott 

célok 

18-34 év, 35-65 év, 65 - x 
közterek parkok  
zöldfelületének megújítása 

a belváros központi részében a 
zöldfelületek megújítása 

18-34 év, 35-65 év, 65 - x 

kerékpárutak környezete, 
közlekedési csomópontok 
környezetének zöldítése, 
közlekedésbiztonság 

közlekedési csomópontok 
közelében rendezett zöldfelület 
kialakítása, akadálymentesítés 

18-34 év, 35-65 év, 65 - x Közterületek felújítása 
Közterületeken minőségi 
utcabútorok elhelyezése és 
világítás korszerűsítése 
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18-34 év, 35-65 év, 65 - x Játszóterek fejlesztése 

Bence hegyi parkoló területén, 
Északi strand területén és a 
Pusztaszabolcsi út melletti 
közterületen lévő játszóterek 
felújítása 

18-34 év, 35-65 év, 65 - x Gördeszkapálya kialakítása Gördeszkapálya kialakítása 

 

Az eredmények bemutatása, visszacsatolás a tervezett beavatkozás tervezési 

folyamatába. 

 

Az öt kérdésre adott válaszok összesített vizsgálata során az adott válaszoknak értéket 

adtunk (támogat +1, elutasít -1, bizonytalan 0). A tervezett fejlesztés elméleti 100%-os 

támogatottság esetén mindösszesen 360 pontot kaphatna a fenti értékhelyettesítés 

alapján. Az öt kérdésre kapott válaszok alapján a tervezett fejlesztés tényleges 

pontszáma 313, amely 87%-os összesített támogatottságot feltételez.  

 

 

 

A fenti módszertan alapján a legmagasabb összesített támogatottság a 18-34 év közötti 

korosztály (93%) a legalacsonyabb (56%) a 65 év felettiek körében mutatható ki. A 35-65 év 

közötti korcsoport esetében az összesített támogatottsági arány 89%. 

  

Összességében megállapítható, hogy a tervezett funkcióbővítések és fejlesztések 

lakossági támogatottsága jelentős. Egyértelmű elutasítottság egyik fejlesztési 

elemmel szemben sem mutatható ki. A bizonytalanok aránya mértékadó, az ő 

„meggyőzésük” a fejlesztés szükségességéről a kapcsolódó kommunikáció keretében 

elsődleges feladatnak tekintendő. 

 



 

 

33 

 

2.4 A kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok bemutatása. 

 

Szemléletformálás (marketing tevékenység) 
 
A szemléletformálás (marketing tevékenység) legfőbb célja, hogy megteremtse a belső 
motivációt a cselekvésre, segítse elő, hogy egyre nagyobb tömegek gondolkodjanak hosszú 
távon rendszerszemléletben, s döntsenek felelősen, tudatosan.  
A szemléletformálási projektek társadalmi hatásaként a település lakosságának 
magatartása szociális normává válik, továbbá a jövő generációk iránti felelősségérzet 
megerősödésével is lehet számolni. A szemléletformálási akciók konkrét célja, hogy 
szemléletformáló tevékenységek során a lakosság, az iskoláskorú gyermekek szélesebb 
körben megismerhessék azokat a megoldásokat, lehetőségeket, amellyel a projekt célját 
elérni kívánjuk így az ott élők társadalmi beállítódásai is változnak. Az attitűdváltás a 
tudatos fogyasztói döntések számának növekedését eredményezi, illetve az ezeket segítő 
gazdasági-társadalmi struktúraváltást is támogatja.  
 
További cél a projekt lényeges elemeinek a megismertetése, a települési társadalom és a 
helyi gazdaság szereplőinek minél szélesebb körében. Az információs, szemléletformáló 
programsorozatokkal, kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával 
elérhető a felelős magatartás elterjedése is. 
 
A közvetlen célcsoport esetében a legcélszerűbbnek tekinthető kommunikációs eszközök, a 
szakmai előrehaladást hangsúlyozó nyomtatott szakmai anyagok, különböző rendezvények 
megszervezése, valamint az internetes oldal megfelelő szakmai tartalommal való feltöltése. 
Ezek az eszközök a szolgáltatásokat használók, intézményben dolgozó szakemberek, 
szakmai környezet elérése mellett biztosíthatják a tervezett majd elért eredmények 
szélesebb körben történő publicitását is a közvetett célcsoport és az érintettek felé is.                    
A közvetett célcsoport felé azt az üzenetet kell eljuttatnunk, hogy milyen formában 
lehetséges a fejlesztésekből származó eredmények technikai-, gazdasági-, és társadalmi 
hasznosítása. Ennek legcélravezetőbb eszközei a projektrendezvények, nyomtatott 
tájékoztató anyagok, folyamatos média megjelenések megszervezése. A kommunikációs 
szinten érintetteket nyilvános eseményekkel, sajtómegjelenéssel (elektronikus és 
nyomtatott) kívánjuk elérni. 
 
A részletes Kommunikációs Terv a támogatói döntést követően kerül kidolgozására. 

Fent nevezett projekt esetében az alábbi szemléletformáláshoz kapcsolódó szolgáltatások 

megvalósítását tervezzük. 

 

A megvalósítandó kampányok célcsoportjai:  

Közvetlen célcsoport: 

 A projekttel érintett városrész területén élő lakosság; 

Közvetett célcsoport: 

 Intézmények, hivatalok, vállalkozások vezetői; 

 Általános- és középiskolás fiatalok; 



 

 

34 

 

3 FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

3.1 A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának 
intézményi, műszaki és pénzügyi hátterének bemutatása. 

Jelen projekt előzetes vizsgálata alapján megállapítható, hogy az alábbi, az Útmutatóban 
szereplő kategóriába tartozik: 

1. A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére 
forrás biztosítását vállalja a kedvezményezett. 

A pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozóan táblázatos formában kerül bemutatásra annak 
igazolása, hogy a fejlesztés során felmerülő többlet működési költségek ellentételezése 
biztosításra kerül. A fenttarthatóság kapcsán megbecsülésre kerültek tevékenységenként a 
várható karbantartási, pótlási, javítási, működési költségek egyaránt. 

Konzorcium vezetője -Velence-: A „Komplex infrastrukturális fejlesztés Velencén” 
elnevezésű, TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú projekt több éven átívelő, komplex fejlesztés, 
mely a fenntartható fejlesztésével szolgálja a szükségletek összehangolását, a települések 
(Pusztaszabolcs) társadalmi rétegek, és csoportok együttműködését. 

A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú projekt megvalósítását követő időszakban, azaz a 
fenntartást az önkormányzatok (konzorcium vezető és a konzorcium tag) saját hatáskörben 
főként közfoglalkoztatás keretében fogják végezni. Műszakilag teljesen felszereltek, 
rendelkeznek mindazon gépekkel, kézi eszközökkel (traktor, fűkaszák, egyéb karbantartó 
gépek) amelyek a fenntartási időszakban alkalmasak a karbantartási munkálatok 
elvégésére. A fizikai munkavégzés során az önkormányzatok biztosítják a feladatok 
elvégzéséhez szükséges munkaerőt.  

A várható működési (rezsiköltség) és karbantartási költségek (fűkaszálás, gyomtalanítás, stb) 
forint/év-ben kerültek meghatározásra, amelyet a „Pénzügyi fenntarthatósági táblázat” 
részletesen tartalmaz.  

Összefoglalva elmondható, hogy a konzorcium vezető önkormányzat (Velence) és a 
konzorciumi tag önkormányzata (Pusztaszabolcs) vállalják, hogy a TOP Plusz-1.2.1-21 
kódszámú pályázat keretében létrehozott projektet a befejezését követően legalább 5 évig 
az eredeti funkciójának megfelelően fenntartják és üzemeltetik.  

Jelen pályázatban a konzorciumi tagok (Velence; Pusztaszabolcs) tervezett fejlesztéseik 
pénzügyi fenntarthatósága -azaz a teljes 5 éves táv alatt a tervezett pénzügyi fedezet 
rendelkezését- konzorciumi tagonként külön-külön, mellékletként csatolt táblázatokban 
kerülnek részletesen bemutatásra. 

A működési költségek meghatározása: Az üzemeltetéshez kapcsolódóan az 
önkormányzatok elemezték a terület, illetve a létesítmény jelenlegi és jövőbeni 
költségkategóriáit, e szerint került összeállításra a pénzügyi fenntarthatóság táblázat. Az 
összesítő táblázatok segédtáblázat alapján került meghatározásra, amelyben természetes 
mértékegység alapján számolt egy éves egységárat az adott kategória kapcsán, majd az 
összesen 5 éves működési időszakban tervezhető kiadások alakulását vizsgálták az 
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önkormányzatok. Bizonyos tevékenységeket az önkormányzatok saját dolgozója fogja 
ellátni, mint pl. a terület takarítása, helyszín rendezése, valamint a kisebb karbantartási 
feladatok ellátása, ennek megfelelően bér és járulékait nem tartalmazzák a táblázatok. 
 

 

 

Személyi feltételek: A pénzügyi feltételek biztosítása mellett a személyi feltételek is 
biztosítottak a „Komplex infrastrukturális fejlesztés Velencén” elnevezésű, TOP Plusz-1.2.1-
21 kódszámú projekt esetében. A projekt előkészítését a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület végezte el, amely szervezet többéves tapasztalattal rendelkezik a hazai és EU-s 
pályázatok teljeskörű lebonyolítása terén. Az Egyesület valamennyi önkormányzattal 
(konzorcium vezető és konzorciumi tagok) szoros és folyamatos együttműködést tartott 
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fenn a végleges pályázati felhívások megjelenése előtt, így a projektek megfelelően 
előkészítésre és benyújtásra kerültek.  

Egy megfelelően előszített pályázat a garancia arra, hogy hosszútávon fenntartható 
projekteket kezeljen mind a pályázó önkormányzat, mind a pályázatkezelő szervezet. A 
megvalósítási időszak utáni fenntartási időszak személyi feltételeit, azaz a megfelelő 
képesítésű és tapasztalattal rendelkező szakembereket a konzorcium vezetője és 
konzorciumi tagok is egyaránt biztosítják, így a projektek 5 éves pénzügyi fenntartása 
mellett a személyi feltéteket is megteremti valamennyi önkormányzat. 

3.2 A támogatási kérelem megfelelése a horizontális elvárásoknak. 

A Horizontális elvárások relevanciájának és azok teljesülésének vizsgálata, a jelen 
projekt esetében táblázatos formában kerülnek bemutatásra: 

 

Célok megnevezése Relevancia A projekt megfeleltetése a célnak

Megfelelés a Víz Keretirányelv előírásainak IGEN

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11.§-ában előírt 

feltételek teljesülését az iletékes  Területi Vízgazdálkodási 

Tanács (TVT), mint szakmai szervezet megvizsgálta a 

támogatási kérelem benyújtása előtt az ún. projekt ötlet, 

koncepció alapján. A TVT első körös szakvéleményezése során 

kiadott nyilatkozat a támogatási kérelem mellékleteként 

benyújtásra került.

Természetvédelem NEM
A projekt a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján 

Natura 2000-es területet nem érint.

Az éghajlatváltozás NEM
A "Klimakockázati útmutató" alapján kitöltött 

táblázattal igazolva.

A környezet- és klímavédelmi cél megvalósítása a végrehajtás során
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Kiemelt célok megnevezése Relevancia A projekt megfeleltetése a célnak

Az emberi egészség védelme, az emberi 

egészségre veszélyes anyagok 

ártalmatlanítása, eltávolítása, a környezeti 

feltételek javítása érdekében                                      - 

biológiai allergének okozta egészségi kockázat 

csökkentése 

IGEN

A bel-és csapadékvíz elvezetést és szikkasztást 

tartalmazó projektelem, valamint az illegális 

hulladéklerakók felszámolása kapcsán az érintett 

területeken parlagfű mentesítésre is sor kerül.                                         

A parlagfűmentesítés a projekt fenntartási időszakában 

(5 év) a fejlesztett teületen folymatosan elvégzésre 

kerül.

Természetvédelem                                                                        

‒ szabálytalan hulladék-lerakók felszámolása                    

‒ helyi anyagok használata, helyi beszállítók 

foglalkoztatása a projekt által érintett területen                                                                                 

‒ a terület sajátosságainak megfelelő természetes vagy  

természet-közeli növényzet helyreállítása, telepítése, 

erdőterületek növelése

‒ települési zöldfelület fejlesztése,                                         

‒ a klímaváltozással és kezelésével kapcsolatos 

szemléletformálás, képzés

IGEN

A projekt kapcsán sor kerül illegális hulladéklerakók 

felszámolására. Továbbá megtörténik a telpülés 

zöldfelületeinek növelése, fatelepítések, évelő 

növények telepítése. A projekt kivitelezése során a 

közbeszerzési eljárás kiírásakor figylembe vételre kerül 

a helyi anyagok használata/helyi beszállítók 

foglalkoztaása, továbbá a fenntartási időszakban a fák, 

évelő növényzetek pótlását a helyi kertészetektól 

kívánja az önkormányzat beszerzeni. A projekt kapcsán 

sor kerül a klímaváltozással és kezelésével kapcsolatos 

szemléletformálásra. 

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a 

klímaalkalmazkodás érdekében                                              

‒  a megújuló energia-hordozók arányának növelése

IGEN
A felszámolt illegális hulladéklerakó helyszínekre 

napelemről működő kamerák telepítése történik meg.

Kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósítása                              a 

támogatott projektben

 

Célterületek megnevezése Relevancia A projekt megfeleltetése a célnak
 A nők gazdasági függetlenségének, illetve vállalkozóvá 

válásának előmozdítása;
NEM ‒ ‒ ‒ 

A kisgyermeket nevelő nőkkel szembeni foglalkoztatási 

diszkrimináció csökkentése;
NEM ‒ ‒ ‒ 

A férfi-női részvétel aránytalanságainak csökkentése a 

családtámogatási ellátások igénybevétele területén 
NEM ‒ ‒ ‒ 

A nők esélyegyenlőségének elősegítése a munkáért járó 

javadalmazásban
NEM ‒ ‒ ‒ 

A férfi-női részvétel aránytalanságai csökkentésének 

támogatása a politikai és gazdasági döntéshozatalban, 

valamint a tudomány területén;

NEM ‒ ‒ ‒ 

az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez 

szükséges intézkedések 

megtétele;

NEM ‒ ‒ ‒ 

 a nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának 

támogatása.
NEM ‒ ‒ ‒ 

Az esélyegyenlőség érvényesítése                                                                                        
(a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód) 
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Célterületek megnevezése Relevancia A projekt megfeleltetése a célnak

A munkához jutás lehetősége, a munkahelyteremtésre és a 

munkavállalók készségeinek fejlesztésére irányuló nemzeti 

befogadási stratégiák és európai stratégia értékelésével;

NEM ‒ ‒ ‒ 

Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szociális 

védelem, különösen az 

öregedő társadalommal és a társadalmi kirekesztés 

növekedésével összefüggésben;

IGEN

A projekt keretében tervezett kisléptékű közlekedés-

biztonsági célokat is szolgáló akadálymentesítések 

(szegélyek, padkák süllyesztése)  megvalósításával.

Oktatás- és ifjúságpolitika, az iskolai lemorzsolódás és az 

oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében;

NEM ‒ ‒ ‒ 

 A migránsok gazdasági és társadalmi integrációja, új európai 

stratégia révén;
NEM ‒ ‒ ‒ 

Megkülönböztetés elleni küzdelem, különösen a 

kisebbségekkel, a fogyatékos személyekkel és a hajlék-

talanokkal szemben megnyilvánuló megkülönböztetés elleni 

fellépéssel;

NEM ‒ ‒ ‒ 

Hozzáférés az információs és kommunikációs techno-

lógiákhoz, hálózati szolgáltatásokhoz, továbbá pénzügyi  és 

energetikai szolgáltatásokhoz;

NEM ‒ ‒ ‒ 

A  szegénység és társadalmi kirekesztettség csökkentése

 

 

A projekt kapcsán a közlekedésbiztonsági célokat szolgáló felújítási munkálatok 
releváns az akadálymentesítés. Mivel a projektben új épület építése nem történik, ezért a 
tervezési program a pályázati felhívásnak megfelelően projektarányosan bemutatja az 
OTÉK akadálymentesítés szempontjából releváns előírásainak betartását.  

 

3.3 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

A település nem rendelkezik önálló Klíma stratégiával, ezért a 2020-ban elkészült „Fejér 
Megye klímastratégiája” tanulmányban foglaltaknak megfelelően kerültek bemutatásra a 
projekt kapcsán releváns célok és intézkedések. 

3.3.1 A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások  

Fejér megye szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők 
meghatározása (érintettség). Fejér megye a KBTSZ módszertan hármas értékelési 
szisztémája alapján a következő besorolásokba esik az egyes tényezők esetében 
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Éghajlatváltozási problémakörök térképi ábrázolása 

FEJÉR MEGYE ASZÁLY VESZÉLYESZTETETTSÉGE 

 

 

FEJÉR MEGYE VILLÁMÁRVÍZ VESZÉLYESZTETETTSÉGE 
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FEJÉR MEGYE IVÓVÍZBÁZISOK VESZÉLYESZTETETTSÉGE 

 

 

FEJÉR MEGYE HŐHULLÁM KITETTSÉGE 
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FEJÉR MEGYE TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VESZÉLYESZTETETTSÉGE 

 

 

 

FEJÉR MEGYE ERDŐK SÉRÜLÉKENYSÉGE 
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FEJÉR MEGYE TURIZMUS VESZÉLYEZTETTETTSÉGE 

 

 

 

FEJÉR MEGYE LAKÓÉPÜLETEINEK VIHAROK ÁLTALI 
VESZÉLYESZTETETTSÉGE 
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A projektben tervezett zöld infrastruktúra növelését célzó beruházások a telepített 
növényzet, a párologtatás révén hozzájárul a települési mikroklíma javításához, különös 
tekintettel a nyári napsütéses időszakban, ezáltal enyhítve a hőhullámok okozta éghajlati 
változások hatásait. 

A bel-és csapadékvíz elvezető árkok felújítása hozzájárul az hirtelen lehulló csapadékvíz 
okozta „villám árvizek” hatásának mérsékléséhez. 

Az illegális hulladéklerakók felszámolása, és a terület növényzettel történő újra telepítése 
hozzájárul a természeti értékek védelméhez. 

A tervezett kisléptékű közlekedésbiztonsági célokat szolgáló fejlesztések, városi zöld 
területek, szabadidős célokat szolgáló kisléptékű beruházások hozzájárulnak a turizmus 
veszélyeztetettségének csökkentéséhez. 

 

3.3.2 A projekt várható hatása az ÜHG kibocsájtásra 

Fejér Megye klímastratégiája helyzetelemzési fejezetében bemutatásra került az un. 
mitigációs helyzetértékelés, amely tartalmazza az ÜHG leltárokat ágazatokra lebontva. A 
projekt szempontjából releváns információkat az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

A megyei áramfogyasztás és kapcsolódó CO 2 kibocsátás szektoriális megoszlása,                             
KSH adatok alapján. 
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A megyei közúti közlekedés alakulása 2015-ben KSH adatok alapján 

 

 

A megyei közúti közlekedés kibocsátásának megoszlása a rendelkezésre álló                                       
vegyes évi adatok alapján. 

 

 

A tervezett közlekedésbiztonsági fejlesztések, a kerékpározás népszerűsítésére irányuló 
szemléletformáló kampány hozzájárul az egyéni közlekedés okozta CO2 kibocsájtás 
csökkentéséhez. 

A szilárd hulladék kibocsátásával kapcsolatosan az alábbi megyei adatok állnak 
rendelkezésre: 
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A megyei szilárdhulladék kibocsátásból (40 942 t) eredő metánkibocsátás így mindösszesen              
43 t CO2 egyenértéket tesz ki évente. 

 

A projekt kapcsán tervezett illegális hulladéklerakók felszámolása, valamint a lakossági 
szemléletformáló kampány hozzájárul a hulladéklerakásból keletkezett CO2 kibocsájtás 
csökkentéséhez. 

 

3.3.3 A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

 

Az energiahatékonyság az Energia Unió öt dimenziójának az egyike. Az 
energiahatékonyság kiemelkedő szerepének hangsúlyozása érdekében az Európai Unió 
„Tiszta energia minden európainak” csomag részeként elfogadta az E1st elvét. Az elv 
lényege, hogy a keresletoldali erőforrásokat előnyben részesítsük az energetikai 
infrastruktúrába történő beruházásokkal szemben, elismerve, hogy az energiahatékonyság 
többféle társadalmi és gazdasági haszonnal jár, és szorosan kapcsolódik az Energiaunió 
valamennyi dimenziójához.  

Az enefirst projekt módszertanának három pillére: 

BEAZONOSÍTÁS: azonosítjuk azokat a szakpolitikai területeket, ahol az E1st elv 
alkalmazásával várhatóan a legnagyobb hatás érhető el az egész energiarendszer 
előnyeinek figyelembe vételével. 

ALKALMAZÁS: beépítjük az E1st elvet már létező szakpolitikai eszközökbe, amihez 
elemezzük azt, hogy a nemzetközi E1st megközelítések és számszerűsítések mennyire 
alkalmazhatóak és átvihetőek más nemzeti feltételek közé.  

BEVONÁS: bevonjuk az érdekelt feleket, hogy olyan új szakpolitikai eszközöket tervezzünk, 
melyek alkalmasak az E1st elv alkalmazására, majd ezen eszközök alkalmazását nemzeti 
esettanulmányok segítségével elemezzük. 

 

Mindezen elvek gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a jelen projekt kapcsán az 
Útmutatóban megadott szempontrendszert alkalmazva táblázatos formában készült 
el: 

E1st elv releváns szempontjai VÁLTOZÁS Változás iránya 

A projekt eredményeképpen a felhasznált energia 
forrása 

IGEN  

A játszóterek felújítása, és a 
hulladékmentesítés során a 
beépített berendezések 
energiaellátását napelem 
biztosítja. 

Egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési 
igények alakulása 

IGEN  

A kisléptékű, 
közlekedésbiztonsági 
fejlesztések elősegítik a 
kerékpáros közlekedés 
bővülését. 
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Energiafelhasználásra, illetve üvegházhatású gáz-
kibocsátásra vonatkozó célok teljesülésének 

elősegítése 
IGEN  

A fejlesztések kapcsán 
bővülő zöldfelület csökkenti 
az üvegházhatást, valamint 
az energia hatékonyság 
növelése és a megújuló 
energiaforrások alkalmazása 
elősegíti a célok teljesülését. 

 

3.3.4 A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  

A projekt kapcsán elvégeztük a Klímakockázati útmutató alapján a szükséges vizsgálatokat, 
amelynek eredményei a következők: 

1. 2014-2020 közötti támogatási időszakban megvalósuló projektek esetében:                          

Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt 

tervezett működése legalább 15 év?  

2021-2027 közötti támogatási időszakban megvalósuló projektek esetében: 

Infrastruktúrába irányuló beruházás esetén annak várható élettartama legalább 5 év? 

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns 

egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 4. rész) 

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet 

és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek felsorolásához ld. a 

3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent 

termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához? 

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által 

előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, esővízelvezetés, 

ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az 

ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt 

üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), illetve része a terméknek (pl. italok 

gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az 

éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 

éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, 

biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás következtében, 

stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e 

az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, 

amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? 

(pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.) 

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási 

eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve igen/nem 
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hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve 

rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)? 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy 

éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.) 

igen/nem 

 

HA az 1. táblázat 1. kérdésére a válasz ’igen’, ÉS emellett a 2–9. kérdések bármelyikére ’igen’-

nel válaszolt, az Ön által végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan 

befolyásolt projekt, ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt 

klímabiztossá tétele az adaptációs útmutatóban foglaltak szerint szükséges! 

HA az 1. táblázat 1. kérdésére, VAGY a 2-9. kérdések mindegyikére ’nem’ választ 

adott, akkor további elemzésre nincs szükség. 

A Klímakockázati útmutató iránymutatásai szerint elvégzett vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy jelen projekt esetében további elemzésre nincs szükség. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Költségvetés vizsgálata 

4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott 
költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A 
beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható. 

A táblázatokban, illetve a támogatási kérelem költségvetésében szereplő elszámolni 
kívánt tételek részletes műszaki tartalma és az azokat alátámasztó költségbecslések, 
árajánlatok csatolásra kerültek mellékletként. 

 

Az alábbi táblázatok a projekt teljes költségvetését, valamint  a felhívás 7.5 pontjában 
meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést alátámasztó saját számításokat 
tartalmazza a konzorciumi vezetője Velence városa költségei vonatkozásában: 
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a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei                                               
8 260 000 Ft 2 230 200 Ft 10 490 200 Ft

c) Közbeszerzés költsége                                       1 868 966 Ft 504 621 Ft 2 373 587 Ft

d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség                                                
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 10 128 966 Ft 2 734 821 Ft 12 863 787 Ft

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 1 200 000 Ft 324 000 Ft 1 524 000 Ft

d) Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
669 558 Ft 180 781 Ft 850 339 Ft

Összesen 1 869 558 Ft 504 781 Ft 2 374 339 Ft

a) Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása
0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség
0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja
3 450 000 Ft 931 500 Ft 4 381 500 Ft

d) Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 3 450 000 Ft 931 500 Ft 4 381 500 Ft

Mindösszesen 15 448 524 Ft 4 171 102 Ft 19 619 626 Ft

A vetítési alap szerinti                    

7%-os költségkorlát
15 448 525 Ft 4 171 102 Ft 19 619 626 Ft

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

5. Projekt menedzsment költség

1. Projekt előkészítés költségei

7%-ban meghatározott átalánnyal érintett költségtípusok

 

Tevékenység / Költségvetési tétel Nettó Áfa Bruttó %-os korlát Értéke

b) Műszaki dokumentáció költségei                8 780 976 Ft 2 370 864 Ft 11 151 840 Ft 5% 14 995 000 Ft

a) Ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2% 5 998 000 Ft

c) Terület-előkészítési költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2% 5 998 000 Ft

a) Tartalék                                      40 711 Ft 10 992 Ft 51 703 Ft 5% 14 995 000 Ft

Projekt összes elszámolható 

költsége
236 141 732 Ft 63 758 268 Ft 299 899 999 Ft

1. Projekt előkészítés költségei

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Felhívásban meghatározott költségtípusok maximális mértékének vizsgálata

Velence
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 Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének 
tekintett) tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez 
megvalósítani, amennyiben releváns. 

Nem releváns, nem támogatható tevékenységeket nem tervez a kedvezményezett 
megvalósítani. 

 Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezik saját 
teljesítés keretében megvalósítani! 

Saját teljesítés keretében nem valósul meg tevékenység. 

 Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett 
költségeket az alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével! 

 Amennyiben a projektben arányosítás szükséges, úgy indokolja annak szükségességét, 
valamint mutassa be az arányosítási számítás levezetését. Az arányosítás elvégzéséhez 
Felhívás 6.2. 3) pontja nyújt segítséget. 

A projektben az arányosítás nem releváns. 

Az alábbi táblázat a konzorcium vezetője, Velence városa által megvalósítandó 
főtevékenységekre betervezett költségeket tartalmazza: 

Főtevékenység Projekt rövid megnevezése
Mennyi-

ség

Költség összesen 

(nettó)
ÁFA

Költség összesen 

(bruttó)

A) Települési kékinfrastruktúra 

fejlesztése 
Ároktisztítás, medertakarítás

4 db         

Hrsz-en
19 330 476 Ft 5 219 229 Ft 24 549 705 Ft

B) Belterületi 

zöldinfrastruktúra fejlesztése 

Fapótlás, rézsüvédelem, évelő ágyás 

telepítése

8 db          

Hrsz-en
32 812 000 Ft 8 859 240 Ft 41 671 240 Ft

Vandálbiztos és időjárásálló köztéri 

padok és szemét tárolók telepítése

10 db          

Hrsz-en
2 925 000 Ft 789 750 Ft 3 714 750 Ft

Játszótér kialakítása/fejlesztése 
4 db          

Hrsz-en
57 090 900 Ft 15 414 543 Ft 72 505 443 Ft

Gördeszkapálya kialakítása
1 db          

Hrsz-en
12 730 000 Ft 3 437 100 Ft 16 167 100 Ft

Közösségi tér kialakítása
1 db          

Hrsz-en
4 496 000 Ft 1 213 920 Ft 5 709 920 Ft

77 241 900 Ft 20 855 313 Ft 98 097 213 Ft

D) Fenntartható 

közlekedésfejlesztés 

Akadálymentesítés; gyalogos átkelőhely 

létesítés; forgalom csillapítás; forgalom 

biztonsági fejlesztések;  autóbusz 

megálló építés; kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztés; járda hálózat 

fejlesztés; gyermek biztonsági 

fejlesztések,

9 db          

Hrsz-en
85 851 537 Ft 23 179 915 Ft 109 031 452 Ft

E) Hulladékkezelés, 

kármentesítés tevékenységhez 

Illegális hulladék lerakók  felszámolása; 

napelemes kamerarendszer kiépítése 

2 db          

Hrsz-en
2 000 000 Ft 540 000 Ft 2 540 000 Ft

217 235 913 Ft 58 653 697 Ft 275 889 610 Ft

C) Közösségi, kulturális, 

sportolási infrastruktúra, IKT 

és okos települési fejlesztések 

MINDÖSSZESEN 

A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT FEJLESZTÉSEK 

KÖLTSÉGE MINDÖSSZESEN  
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A projekt teljes költségvetése a  konzorcium vezetője, Velence városa esetében: 

 

 

 

 

 

 

Főtevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre betervezett 

nem elszámolható költség (Ft) 

Települési kék infrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) 

24.549.705,- Ft 0 Ft 

Belterületi zöld infrastruktúra 
fejlesztése 

41.671.240,- Ft 0 Ft 

Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések 

98.097.213,- Ft 0 Ft 

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

109.031.452,- Ft 0 Ft 

Hulladékkezelés, kármentesítés 2.540.000,- Ft 0 Ft 
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Projekt megnevezése:

Projekt helyszíne

Velence

Tevékenység / Költségvetési tétel Nettó Áfa Bruttó

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei                                               
8 260 000 Ft 2 230 200 Ft 10 490 200 Ft

b) Műszaki dokumentáció költségei                8 780 976 Ft 2 370 864 Ft 11 151 840 Ft

c) Közbeszerzés költsége                                       1 868 966 Ft 504 621 Ft 2 373 587 Ft

d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség                                                
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 18 909 942 Ft 5 105 684 Ft 24 015 626 Ft

a) Ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó 

kártalanítási költségek
0 Ft

c) Terület-előkészítési költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

d) Építéshez kapcsolódó költségek 201 026 119 Ft 54 277 052 Ft 255 303 171 Ft

 - ezen belül "A" főtevékenység 19 770 080 Ft 5 337 922 Ft 25 108 002 Ft

 - ezen belül "B" főtevékenység 47 743 200 Ft 12 890 664 Ft 60 633 864 Ft

 - ezen belül "C" főtevékenység 45 711 302 Ft 12 342 052 Ft 58 053 354 Ft

 - ezen belül "D" főtevékenység 85 851 537 Ft 23 179 915 Ft 109 031 452 Ft

 - ezen belül "E" főtevékenység 1 950 000 Ft 526 500 Ft 2 476 500 Ft

e) Eszközbeszerzés költségei 3 250 000 Ft 877 500 Ft 4 127 500 Ft

f) Immateriális javak beszerzése
0 Ft 0 Ft 0 Ft

g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki 

beavatkozás költsége
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 204 276 119 Ft 55 154 552 Ft 259 430 671 Ft

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 1 200 000 Ft 324 000 Ft 1 524 000 Ft

b) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége 0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei          

- ITS készítése/felülvizsgálata
7 200 000 Ft 1 944 000 Ft 9 144 000 Ft

d) Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
669 558 Ft 180 781 Ft 850 339 Ft

e) Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei 
395 402 Ft 106 758 Ft 502 160 Ft

 - ezen belül "A" főtevékenység 395 402 Ft 106 758 Ft 502 160 Ft

 - ezen belül "D" főtevékenység 0 Ft 0 Ft 0 Ft

 - ezen belül "E" főtevékenység 0 Ft 0 Ft 0 Ft

f) Egyéb szolgáltatási költségek                                    0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 9 464 960 Ft 2 555 539 Ft 12 020 499 Ft

a)  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

egyéb költségek
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft

a) Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása
0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség
0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja
3 450 000 Ft 931 500 Ft 4 381 500 Ft

d) Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 3 450 000 Ft 931 500 Ft 4 381 500 Ft

a) Adók és közterhek (ide nem értve a le 

nem vonható áfát)
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tartalék max. 5%       11 807 087 

a) Tartalék                                      40 711 Ft 10 992 Ft 51 703 Ft

Mindösszesen 236 141 732 Ft 63 758 268 Ft 299 899 999 Ft

6. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

7. Tartalék  

5. Projekt menedzsment költség

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Élhető települések TOP Plusz - 1.2.1-21  

Komplex infrastrukturális fejlesztés 

1. Projekt előkészítés költségei

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

1.2 INTÉZKEDÉS:

Településfejlesztés, települési

szolgáltatások
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Az alábbi táblázatok a projekt teljes költségvetését, valamint  a felhívás 7.5 pontjában 
meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést alátámasztó saját számításokat 
tartalmazza a konzorcium egészére vonatkozóan: 

Főtevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre betervezett 

nem elszámolható költség (Ft) 

Települési kék infrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) 

73.580.612,- Ft 0 Ft 

Belterületi zöld infrastruktúra 
fejlesztése 

63.344.362,- Ft 0 Ft 

Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések 

142.011.356,- Ft 0 Ft 

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

208.742.556,- Ft 0 Ft 

Hulladékkezelés, kármentesítés 4.158.258,- Ft 0 Ft 
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a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei                                               
16 520 000 Ft 4 460 400 Ft 20 980 400 Ft

c) Közbeszerzés költsége                                       3 668 966 Ft 990 621 Ft 4 659 587 Ft

d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség                                                
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 20 188 966 Ft 5 451 021 Ft 25 639 987 Ft

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft

d) Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
1 169 558 Ft 315 781 Ft 1 485 339 Ft

Összesen 3 569 558 Ft 963 781 Ft 4 533 339 Ft

a) Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása
0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség
0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja
6 950 000 Ft 1 876 500 Ft 8 826 500 Ft

d) Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 6 950 000 Ft 1 876 500 Ft 8 826 500 Ft

Mindösszesen 30 708 524 Ft 8 291 301 Ft 38 999 825 Ft

A vetítési alap szerinti                    

7%-os költségkorlát
30 708 525 Ft 8 291 302 Ft 38 999 826 Ft

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

5. Projekt menedzsment költség

1. Projekt előkészítés költségei

7%-ban meghatározott átalánnyal érintett költségtípusok

 

Tevékenység / Költségvetési tétel Nettó Áfa Bruttó %-os korlát Értéke

b) Műszaki dokumentáció költségei                17 780 976 Ft 4 800 864 Ft 22 581 840 Ft 5% 29 807 010 Ft

a) Ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2% 11 922 804 Ft

c) Terület-előkészítési költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2% 11 922 804 Ft

a) Tartalék                                      6 564 521 Ft 1 772 421 Ft 8 336 942 Ft 5% 29 807 010 Ft

Projekt összes elszámolható 

költsége
469 401 733 Ft 126 738 468 Ft 596 140 201 Ft

1. Projekt előkészítés költségei

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Felhívásban meghatározott költségtípusok maximális mértékének vizsgálata

KONZORCIUM
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 Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének 
tekintett) tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez 
megvalósítani, amennyiben releváns. 

Nem releváns, nem támogatható tevékenységeket nem tervez a kedvezményezett 
megvalósítani. 

 Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezik saját 
teljesítés keretében megvalósítani! 

Saját teljesítés keretében nem valósul meg tevékenység. 

 Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett 
költségeket az alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével! 

 Amennyiben a projektben arányosítás szükséges, úgy indokolja annak szükségességét, 
valamint mutassa be az arányosítási számítás levezetését. Az arányosítás elvégzéséhez 
Felhívás 6.2. 3) pontja nyújt segítséget. 

A projektben az arányosítás nem releváns. 

Az alábbi táblázat a konzorcium egészére vonatkozólag a megvalósítandó 
főtevékenységekre betervezett költségeket tartalmazza: 

Főtevékenység Projekt rövid megnevezése
Mennyi-

ség

Költség összesen 

(nettó)
ÁFA

Költség összesen 

(bruttó)

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

2 db         

Hrsz-en
19 770 080 Ft 5 337 922 Ft 25 108 002 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

1 db                

Hrsz-en
38 167 410 Ft 10 305 201 Ft 48 472 611 Ft

57 937 490 Ft 15 643 122 Ft 73 580 612 Ft

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

10 db          

Hrsz-en
47 743 200 Ft 12 890 664 Ft 60 633 864 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

3 db                

Hrsz-en
2 134 250 Ft 576 248 Ft 2 710 498 Ft

49 877 450 Ft 13 466 912 Ft 63 344 362 Ft

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

12 db          

Hrsz-en
45 711 302 Ft 12 342 052 Ft 58 053 354 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

7 db          

Hrsz-en
66 108 663 Ft 17 849 339 Ft 83 958 002 Ft

111 819 965 Ft 30 191 391 Ft 142 011 356 Ft

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

9 db          

Hrsz-en
85 851 537 Ft 23 179 915 Ft 109 031 452 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

1 db          

Hrsz-en
78 512 680 Ft 21 198 424 Ft 99 711 104 Ft

164 364 217 Ft 44 378 339 Ft 208 742 556 Ft

Velence város fejlesztései                                   

(konzorcium vezető)

2 db          

Hrsz-en
2 000 000 Ft 540 000 Ft 2 540 000 Ft

Pusztaszabolcs város fejlesztései                                   

(konzorcium tag)

2 db          

Hrsz-en
1 274 219 Ft 344 039 Ft 1 618 258 Ft

3 274 219 Ft 884 039 Ft 4 158 258 Ft

387 273 341 Ft 104 563 802 Ft 491 837 143 Ft

C) Közösségi, kulturális, 

sportolási infrastruktúra, IKT 

és okos települési fejlesztések 

MINDÖSSZESEN 

A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT FEJLESZTÉSEK 

KÖLTSÉGE MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN 

MINDÖSSZESEN 

MINDÖSSZESEN 

MINDÖSSZESEN 

A) Települési kékinfrastruktúra 

fejlesztése 

B) Belterületi 

zöldinfrastruktúra fejlesztése 

D) Fenntartható 

közlekedésfejlesztés 

E) Hulladékkezelés, 

kármentesítés tevékenységhez 
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A projekt teljes költségvetése a  konzorcium egészére vonatkozólag: 

Főtevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre betervezett 

nem elszámolható költség (Ft) 

Települési kék infrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) 

73.580.612,- Ft 0 Ft 

Belterületi zöld infrastruktúra 
fejlesztése 

63.344.362,- Ft 0 Ft 

Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések 

142.011.356,- Ft 0 Ft 

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

208.742.556,- Ft 0 Ft 

Hulladékkezelés, kármentesítés 4.158.258,- Ft 0 Ft 
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Projekt megnevezése:

Projekt helyszíne

KONZORCIUM

Tevékenység / Költségvetési tétel Nettó Áfa Bruttó

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei                                               
16 520 000 Ft 4 460 400 Ft 20 980 400 Ft

b) Műszaki dokumentáció költségei                17 780 976 Ft 4 800 864 Ft 22 581 840 Ft

c) Közbeszerzés költsége                                       3 668 966 Ft 990 621 Ft 4 659 587 Ft

d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség                                                
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 37 969 942 Ft 10 251 884 Ft 48 221 826 Ft

a) Ingatlan vásárlás költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó 

kártalanítási költségek
0 Ft

c) Terület-előkészítési költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

d) Építéshez kapcsolódó költségek 387 232 341 Ft 104 552 732 Ft 491 785 073 Ft

 - ezen belül "A" főtevékenység 57 946 490 Ft 15 645 552 Ft 73 592 042 Ft

 - ezen belül "B" főtevékenység 49 877 450 Ft 13 466 912 Ft 63 344 362 Ft

 - ezen belül "C" főtevékenység 111 819 965 Ft 30 191 391 Ft 142 011 356 Ft

 - ezen belül "D" főtevékenység 164 364 217 Ft 44 378 339 Ft 208 742 556 Ft

 - ezen belül "E" főtevékenység 3 224 219 Ft 870 539 Ft 4 094 758 Ft

e) Eszközbeszerzés költségei 11 319 969 Ft 3 056 392 Ft 14 376 361 Ft

f) Immateriális javak beszerzése
0 Ft 0 Ft 0 Ft

g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki 

beavatkozás költsége
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 398 552 310 Ft 107 609 124 Ft 506 161 434 Ft

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft

b) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége 0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei          

- ITS készítése/felülvizsgálata
14 400 000 Ft 3 888 000 Ft 18 288 000 Ft

d) Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége
1 169 558 Ft 315 781 Ft 1 485 339 Ft

e) Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei 
1 395 402 Ft 376 759 Ft 1 772 161 Ft

 - ezen belül "A" főtevékenység 895 402 Ft 241 759 Ft 1 137 161 Ft

 - ezen belül "D" főtevékenység 500 000 Ft 135 000 Ft 635 000 Ft

 - ezen belül "E" főtevékenység 0 Ft 0 Ft 0 Ft

f) Egyéb szolgáltatási költségek                                    0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 19 364 960 Ft 5 228 539 Ft 24 593 499 Ft

a)  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

egyéb költségek
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft

a) Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása
0 Ft 0 Ft 0 Ft

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség
0 Ft 0 Ft 0 Ft

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja
6 950 000 Ft 1 876 500 Ft 8 826 500 Ft

d) Egyéb projektmenedzsment költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 6 950 000 Ft 1 876 500 Ft 8 826 500 Ft

a) Adók és közterhek (ide nem értve a le 

nem vonható áfát)
0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tartalék max. 5%       23 470 087 

a) Tartalék                                      6 564 521 Ft 1 772 421 Ft 8 336 942 Ft

Mindösszesen 469 401 733 Ft 126 738 468 Ft 596 140 201 Ft

6. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

7. Tartalék  

5. Projekt menedzsment költség

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Élhető települések TOP Plusz - 1.2.1-21  

Komplex infrastrukturális fejlesztés 

1. Projekt előkészítés költségei

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

1.2 INTÉZKEDÉS:

Településfejlesztés, települési

szolgáltatások

 



 

 

57 

 

5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés 
bemutatása 

5.1 A tervezett fejlesztések hozzájárulása a megyei területfejlesztési 
program céljainak teljesüléséhez.  

Fejér megye 2021 – 2027 időszak területfejlesztési programjának átfogó céljai: 

A megye jövőképe: 

 FEJÉR MEGYE Fejér megye tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-logisztikai 

szerepköreinek fenntartható és innovatív fejlesztése, egyenrangú nagytérségi 

együttműködések aktív tagjaként, kiváló termőhelyi adottságainak bázisán, a 

természeti és kulturális örökségének jövőtudatos kezelésével.  

 

A megye átfogó és stratégiai céljai  

 

I. Gyarapodó, egészséges és összetartó népesség 

 Helyi identitás és közösségek megerősítése 

  Népesség megtartása és a munkaerő minőségi fejlesztése 

 Területi különbségek mérséklése, jobban összetartó, szociálisan 

érzékenyebb megye 

II. Élhető megye és települések 

 Épített környezet, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése  

 Természetes környezet megőrzése és klímaváltozás hatásaival szembeni 

ellenállóság fejlesztése, zöldebb Fejér megye 

III. Innovatív és fejlődő gazdaság 

 Innováció és kutatás lehetőségeinek megteremtése, elősegítése, intelligens 

megye 

 Gazdasági környezet fejlesztése 

 

A könnyebb átláthatóság érdekében a fejlesztés illeszkedését az átfogó- és stratégiai 

célokhoz részcélokon keresztül, táblázatos formában ismertetjük: 
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 Átfogó célok 
Hozzájárul 

Igen/Nem 
Ha igen milyen formában 

I. 
Gyarapodó, egészséges és 

összetartó népesség 
IGEN 

Az újonnan kialakított közösségi terek megfelelő helyszínt és 

infrastruktúrát biztosítanak a fiatalok, felnőttek, idősek 

részére egyaránt, ezzel is hozzájárulva a turisztikai jellegű 

infrastruktúra bővítéséhez, valamint az ott lakók 

életminőségének javulásához. 

II. Élhető megye és települések IGEN 

A ZIFFA-ban meghatározott növényfajták telepítése, több 

beavatkozási helyszínen, kis léptékű beruházások 

(faültetés, évelő növények telepítése) keretében.                                   

A kialakított zöldfelületek új élőhelyeket hoznak létre, és 

növelik a környezet esztétikai értékét. 

III. Innovatív és fejlődő gazdaság NEM ----- 

 Stratégiai célok 
Hozzájárul 

Igen/Nem 
Ha igen milyen formában 

I.1 

Helyi identitás és közösségek 

megerősítése 

 

NEM 

A tervezett szemléletformáló kampányok 

(Vízgazdálkodás; Közlekedés biztonság, 

kerékpáros közlekedés népszerűsítés; 

Hulladékgazdálkodás) lebonyolításába bevont 

helyi civil szervezetek aktivitásán keresztül. 

I.2 
Népesség megtartása és a 

munkaerő minőségi fejlesztése 
IGEN 

A több helyszínen tervezett beavatkozások 

javítják a településképet, továbbá lakosság és 

turista „barát”  fejlesztéseket tartalmaznak  

I.3 

Területi különbségek 

mérséklése, jobban összetartó, 

szociálisan érzékenyebb megye 

NEM --- 

II.1 
Épített környezet, kulturális 

értékek megőrzése és fejlesztése 
IGEN 

A Bence-hegyi kilátó környezetében játszótér 

kialakítás/fejlesztése és a kapcsolódó közvilágítás 

fejlesztése. 

II.2 

Természetes környezet 

megőrzése és klímaváltozás 

hatásaival szembeni ellenállóság 

fejlesztése, zöldebb Fejér megye 

IGEN 
Az érintett területeken mederkotrással, a 

csapadékvíz levezetésével és szikkasztó 

árkokban történő helyben tartásával.                             

III.1 

Innováció és kutatás 

lehetőségeinek megteremtése, 

elősegítése, intelligens megye 

NEM --- 

III.2 Gazdasági környezet fejlesztése NEM --- 
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5.2 Illeszkedés vizsgálata a megyei Integrált Területi Program (ITP) 
céljaihoz.  

ITP célkitűzések 
Hozzájárul 

Igen/Nem 
ha Igen, miként 

ITP-1: Helyi és térségi gazdaságfejlesztés 

komplex módon támogatja a helyi és térségi gazdaság 

erősítését, melynek keretében kiemelt cél az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági infrastruktúra 

fejlesztése és elérhetőségének javítása, valamint a 

megyében található természeti és kulturális örökség 

bemutathatóságának megteremtése és turisztikai 

hasznosítása. 

IGEN 

Közlekedési csomópontok fejlesztése, 

járdaszakaszok, közterületek felújítása.                        A 

több helyszínen tervezett beavatkozások javítják a 

településképet, továbbá lakosság és turista 

„barát”  fejlesztéseket tartalmaznak. 

A közösségi közlekedést, és a munkába járás 

javítását a projekt új buszmegálló 

létesítésével segíti.  

ITP-2: A települések élhetőségének és 

népességmegtartó-képességének erősítése, a 

települési környezet fenntartható megújítása 

Az ITP-2. cél megvalósításával erősödik a megye 

településeinek népességmegtartóképessége, illetve a 

települési környezet fenntartható megújítása által 

jelentősen javul az ott élők életminősége. A helyi és 

térségi gazdaság megerősítését célzó ITP-1. célhoz 

kapcsolódva az ITP-2. cél tehát a vonzó gazdasági 

infrastruktúra mellett vonzó, élhető települések 

megteremtését támogatja, így átfogóan, egymás 

hatását erősítve járulnak hozzá Fejér megye kedvező 

nagytérségi pozíciójának megtartásához, további 

javításához. 

IGEN 

A tervezett, több beavatkozási helyszínen 

megvalósuló kisléptékű infrastrukturális 

fejlesztések hozzájárulnak a települési környezet 

megújításához. A tervezési program figyelembe 

veszi a Településképi Arculati Kézikönyvben 

megfogalmazott ajánlásokat.                 A 

sportolási lehetőségek színvonalának emelése 

elősegíti az egészséges életmód 

népszerűsítését.   Az újonnan kialakított 

közösségi terek megfelelő helyszínt és 

infrastruktúrát biztosítanak a fiatalok, felnőttek, 

idősek részére egyaránt, ezzel is hozzájárulva a 

turisztikai jellegű infrastruktúra bővítéséhez, 

valamint az ott lakók életminőségének 

javulásához. 

ITP-3: Az energiahatékonyság növelése és a 

megújuló energiaforrások használatának 

elősegítése. 

Fejér megye kiemelt célja az energiahatékonyság 

növelése, a fenntarthatóság biztosítása, mely a 

területfejlesztési program horizontális elvei között is 

megjelenik, emellett az M3 és M4 stratégiai céloknak is 

fontos eleme. 

IGEN 

A felszámolt illegális hulladék lerakó 

helyszíneken az energiahatékonyság és a 

fenntarthatóság biztosítása érdekében 

napelemes kamera rendszer kerül kiépítésre, 

megelőzés céljából.  
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5.3 A tervezett fejlesztések megfelelése a Fejér Megye Integrált Területi 

Programja 5. fejezetében részletezett település differenciálás 

szempontjaihoz. 

 

A földrajzi célterület forrásfelhasználási mód alá tartozó célterületek esetében Fejér megye 

az alábbi pontozást érvényesíti a településdifferenciálás vonatkozásában: 
 

TELEPÜLÉS 
Dinamikusan fejlődő 

települések 

65-100 pont 

Stabil társadalmi-

gazdasági háttérrel 

rendelkező települések  

51-64 pont 

Leszakadással 

veszélyeztetett 

települések  

0-49 pont 

VELENCE 0 pont   

 

Velence Város Önkormányzata a felhívásban szereplő célokhoz történő hozzájárulás 

keretében, a fejlesztéssel érintett területen, a kulturált, tiszta környezet fenntartását 

támogató - saját költségvetésből finanszírozott – lehetőségeihez igazodó mértékű 

tevékenységeket vállal szemétgyűjtés, közterület gondozás és parlagfűmentesítés 

formájában. Továbbá a Regélő Hagyományörző Egyesület partnerségével 

szemléletformáló, népszerűsítő kampányokat szervez a hulladék mentesítés/megelőzés, 

valamint a kerékpáros közlekedés népszerűsítése céljából. 

 

 

6. Önértékelés 

 
 
Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2 pontjában és az adott területi egységre vonatkozó – 
Felhívás mellékletét képező – területspecifikus melléklet (TSM) 8.2. pontjában meghatározott 
területspecifikus (pontozásos) – releváns esetben a projekttel érintett forrásfelhasználási módhoz 
kapcsolódó – értékelési szempontoknak való megfelelést szempontonként külön-külön szöveges 
bemutatással és a szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyének pontos 
hivatkozásával. 
 
A területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok egyes esetekben a pontszám megadását 
speciális mellékletek csatolásához kötik, ezért amennyiben releváns, úgy kérjük jelen 
tanulmány mellékleteként benyújtani ezen dokumentumokat. (Pl.: amennyiben gazdasági terület-
felhasználási terület védelmének érintettsége pontot ér, úgy ezt több megye esetében rendezési tervi 
kivonattal és/vagy jegyzői igazolással szükséges alátámasztani.) 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

Minden tevékenységre vonatkozóan 
 

1.1 
A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A 
fejlesztés a felhívásban szereplő célokat 
teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 

megfelelt 
A PET 3-5 oldalain a 1.1.2 Célok illeszkedése a főtevékenységekhez 

pontban részletesen bemutatva. 

 

1.2 

A támogatást igénylő és a támogatási 
kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 
1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró 
okok alá. 

megfelelt 
A PET 12-13 oldalain a 1.2.4 A tervezett fejlesztés vizsgálata az Általános 
Útmutató alapján a kizáró okokról. pontban részletesen bemutatva. 

 

1.3. 

TKR kiemelt eljárásrendű projekt 
esetében a támogatási kérelem tartalma 
megfelel az illetékes területi szereplő 
által, a vonatkozó Integrált Területi 
Programban meghatározott, és a TOP 
Plusz Monitoring Bizottsága által 
jóváhagyott területi kiválasztási 
kritériumoknak és az illeszkedés minden 
kiválasztási kritérium vonatkozásában 
külön ismertetésre került, az illeszkedés 
mindezek alapján igazolt. 
Az illeszkedés a PET-ben szöveges 
formában kifejtésre került. Az adott 
területi szereplő területi kiválasztási 
kritériumok szempontjai jelen felhívás 
terület-specifikus mellékleteinek a 8.2. 
pontjában találhatóak. Megfelelt 
minősítés csak akkor adható, ha a 
támogatási kérelem valamennyi 
szempontnak megfelel. 

nem releváns 
A PET 13. oldalán az 1.3 TKR kiemelt eljárásrendű projekt kapcsán 

elvégzendő vizsgálatok. pontban részletesen bemutatva. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

TKR standard eljárásrend esetében nem 
releváns minősítést szükséges adni. 

Kizárólag a „A”, „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan  

1.3. 

Városi jogállású település esetén, valamint 
nem városi jogállású, de választható 
tevékenységként a projekt keretében ilyen 
dokumentumot készítő települések számára 
a projekt illeszkedik az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiához vagy 
településfejlesztési tervhez. Amennyiben a 
város nem rendelkezik ilyen stratégiai 
dokumentummal, vállalja, hogy a projekt 
keretében kidolgozza azt, illetve amennyiben 
nem illeszkedik a meglévő stratégiához, 
vállalja, hogy legkésőbb az 1. mérföldkőig 
módosítja azt és igazolja az illeszkedést. 
 

megfelelt 
A PET 13-15 oldalain az 1.4 A projekt illeszkedése az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiához vagy településfejlesztési tervhez. pontban 

részletesen bemutatva. 

 

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság   

Minden tevékenységre vonatkozóan  

2.1 

A helyzetelemzés az elvárásoknak 
megfelelően készült és alátámasztja a 
tervezett fejlesztés indokoltságát, 
szükségességét. 

megfelelt 
A PET 16-28 oldalain a 2.1„Helyzetelemzés, a tervezett fejlesztés 
indokoltsága, szükségessége. pontban részletesen bemutatva. 

 

2.2 

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. 
pontjában meghatározott támogatható 
tevékenységekhez igényel támogatást, 
valamint a projektjavaslat tartalma megfelel a 
2.3., 5. és 6.2. pontban foglalt elvárásoknak. 
 
 

megfelelt 

A PET 29-30 oldalain a 2.2 A Felhívás 2.1. pontjában foglalt 
elvárásoknak való megfelelés bemutatása. pontban részletesen 
bemutatva. 

 

Kizárólag az „A” főtevékenységhez kapcsolódóan 
 

 

2.3 A tervezett szakmai koncepciót az megfelelt  A TVT vizsgálata megtörtént,  és csatolásra került a vonatkozó 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

illetékes TVT vizsgálta és csatolásra 
került a vonatkozó szakvéleménye.  

szakvéleménye.  

2.4 

A támogatási kérelemben bemutatott 
korábbi káresemények mértéke, 
gyakorisága, okozott kárértéke, a 
védendő értékek vagy a fejlesztés 
szükségességének bemutatása alapján a 
fejlesztési igény megalapozott, a projekt 
megvalósítása indokolt. 
Meglévő csatornahálózat korszerűsítés 
esetében a kiinduló műszaki állapot 
szövegesen és fotódokumentációval 
bemutatásra került. 

megfelelt 
A PET 28-31 oldalain a részletesen bemutatva. Az előző évek 
káreseményeit bemutató dokumentáció csatolásra került. 

 

2.5 

Amennyiben a talaj és talajvízadottságok 
lehetővé teszik, előnyben részesíti az 
alkalmazott műszaki vagy természetközeli 
megoldás a vízvisszatartást, késleltetett 
levezetést, erózióvédelemmel; lehetővé 
téve a területi beszivárgás elősegítését.  
(Pl. magas talajvízállású területeken ennek 
tervezése nem releváns, azonban minden 
ilyen esetben szükséges ezt bemutatni.) 

megfelelt A PET 20-25 oldalain a részletesen bemutatva.  

A „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.6 
Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja 
a fejlesztés céljait. 

megfelelt 
A pályázati útmutatók alapján elkészült „Helyzetelemzés és 
igényfelmérés” c dokumentum mellékletként csatolásra került. 

Kizárólag a „D” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.7 

A beruházás biztosítja a biztonságos 
közlekedési feltételeket valamennyi 
közlekedő számára. 
A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. 
I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban 
került tervezésre valamennyi érintett 
közlekedő igényeinek a figyelembevételével. 
(Ezért a beavatkozás tervezése és 
megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy a 

megfelelt A PET 26-26 oldalain a részletesen bemutatva. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

biztonságos közlekedési feltételek 
valamennyi közlekedő számára biztosítottak 
legyenek. Ezért a gyengébb közlekedők 
védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros 
és a közösségi közlekedési módok 
biztonságos közlekedési feltételeinek a 
fejlesztését és kialakítását is tervezni 
szükséges a beavatkozásokban. Az egyes 
közlekedési módok tervezésének az 
elhagyása akkor lehetséges, ha az adott 
beruházásnak ilyen közlekedési mód felülete 
vagy útvonala egyértelműen nem a része. 
A támogatást igénylő projektötlet esetén 
fentiekről a PET-ben nyilatkozik, részletes 
műszaki dokumentációval rendelkező projekt 
esetén a fentieknek való megfelelést a PET-
ben részletezi, továbbá a feltétel teljesülése 
a megalapozó igazoló dokumentumokban, 
és a műszaki tervekben kerül ellenőrzésre. 
Kizárólag SUMP készítésére vagy 
felülvizsgálatára vonatkozó projekt esetében 
nem releváns.) 

2.8 
 

Kerékpárosbarát fejlesztés esetén 
bemutatásra került a beruházás területét 
szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajz 
vagy nyomvonalterv a felhívás 2.3. IV. 4) 
b) pontjában meghatározottak szerint (pl.: 
kerékpárosbarát településrészre, 
kerékpárosbarát településre, vagy 
településeket összekötő kerékpárforgalmi 
útvonalra vonatkozóan). 
(Kizárólag SUMP készítésére vagy 
felülvizsgálatára vonatkozó projekt esetében 
nem releváns.) 

nem releváns --- 

Kizárólag az „A” és „D” főtevékenység esetében 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

2.9 
 A kötelező szemléletformáló és tájékoztató 
programok betervezésre és bemutatásra 
kerültek. 

megfelelt 
 

A PET 26-26 oldalain a 2.4  A kötelező szemléletformáló és 
tájékoztató programok bemutatása. pontban részletesen 
bemutatva. 

Kizárólag az „E” főtevékenység esetében  

2.10 

Barnamezős terület kármentesítése esetén a 
Felhívás 13.3. pont fogalomjegyzékében a 
„Barnamezős terület” fogalomnak való 
megfelelés igazolásra került (Projekt-
előkészítő Tanulmányban). 

nem releváns --- 

3. 
Fenntarthatóság, horizontális 
szempontok 

  

Minden tevékenység esetében  

3.1 

A tervezett tevékenység hosszú távú 
(legalább 5 éves) fenntartásának 
intézményi, műszaki és pénzügyi háttere 
bemutatott. A projekt pénzügyi 
fenntarthatósága biztosított, a támogatást 
igénylő megfelelően felmérte és 
biztosítani képes az üzemeltetési, 
karbantartási, pótlási költségeket. 

megfelelt 
A PET 34-36 oldalain a 3.1 A tervezett tevékenység hosszú távú 
(legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki és 
pénzügyi hátterének bemutatása  pontban részletesen bemutatva. 

3.2 
A támogatási kérelem megfelel a horizontális 
elvárásoknak. 

megfelelt 
A PET 36-47 oldalain a 3.1 A támogatási kérelem megfelelése a 
horizontális elvárásoknak.  pontban részletesen bemutatva. 

4. Költségvetés vizsgálata   

Minden tevékenység esetében  

4.1 

A támogatási kérelem megfelel a 
Felhívásban meghatározott 
költségkorlátoknak és egyszerűsített költség 
elszámolási módoknak. 
 
A beruházás az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható.  

megfelelt 
A PET 47-51 oldalain a 4. A Költségvetés vizsgálata.  pontban 
részletesen bemutatva. 



 

 

66 

 

Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés pontszáma 

1.1 

A projekt illeszkedik a Fejér 

Megye Területfejlesztési 

Program 2021-2027 

dokumentumban 

meghatározott releváns 

prioritásokhoz és 

intézkedésekhez 

16 pont: ha a projektben tervezett 

tevékenységek kapcsolódnak a vonatkozó 

főtevékenység (Felhívás 2.1.1 pont) 

szempontjából releváns, az FMTFP-ben 

meghatározott 6-7-8. prioritások szerinti 

intézkedésekhez, valamint ezeken kívül még 

legalább egy másik prioritáshoz tartozó 

intézkedéshez.                                                        

8 pont: ha a projektben tervezett 

tevékenységek kapcsolódnak a vonatkozó 

főtevékenység (Felhívás 2.1.1 pont) 

szempontjából releváns, az FMTFP-ben 

meghatározott 6-7-8. prioritások szerinti 

intézkedésekhez                                              

0 pont: ha a fejlesztés nem kapcsolódik a 

fenti prioritások szerinti intézkedésekhez 

A mellékelten csatolt „Helyzetelemzés és 
igényfelmérés” c dokumentumban részletesen 
bemutatva az „1.4 A tervezett fejlesztések 
hozzájárulása a megyei te rü le t fejlesztési 
program prioritásainak teljesüléséhez.” pontban a 

tanulmány 11-14 oldalain.  

A projekt illeszkedik az az FMTFP-ben 
meghatározott 6-7-8. prioritások szerinti 
intézkedésekhez, valamint ezeken kívül még az 1; 
és 11. prioritáshoz tartozó intézkedésekhez. 

 

 

 

 

 

 

 

16 pont 

 

A projekt hozzájárulása a 

Fejér megyei ITP-ben 

meghatározott 

indikátorvállalásokhoz. 

100 millió Ft támogatásra vetítve. Több 

indikátor esetén a legmagasabb aránnyal bíró 

vállalás veendő figyelembe. (A Fejér megyei 

ITP-ben rögzített forrásarányos 

indikátorvállalások mértéke: RCO26 

indikátor: 0,118 ha / 100 millió Ft támogatás 

RCR35 indikátor: 163,5 fő / 100 millió Ft 

támogatás RCO58 indikátor: 0,736 km / 100 

millió Ft támogatás)                                        

8 pont: a 100 millió Ft-ra vetített 

indikátorvállalás meghaladja a megyei 

forrásarányos célérték 120%-át                           

4 pont: a 100 millió Ft-ra vetített 

indikátorvállalás a megyei forrásarányos 

célérték 80-120%-a közötti                                     

0 pont: a 100 millió Ft-ra vetített 

indikátorvállalás nem éri el a megyei 

forrásarányos célérték 80%-át 

RCO26 indikátor értéke: 0,78 Ha 

RCO35 indikátor értéke: nem releváns 

RCO58 indikátor értéke:   65 fő 

 

A PET 29-30 oldalain a „tervezett fejlesztés 
kapcsán releváns szakmai adatszolgáltatás 
bemutatása” pontban részletesen bemutatva.           

A mennyiségi értékeket a mellékelten csatolt 
részletes költségvetés főtevékenységek szerinti 
számításokat bemutató költségbecslések, 
számszerűen alá támasztják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés pontszáma 

 

A projekt megvalósításával 

érintett település besorolása a 

Fejér Megyei Integrált Területi 

Programban meghatározott 

településdifferenciálás alapján. 

A település besorolása a Fejér megyei ITP 5. 

fejezete alapján. Dokumentum elérhetősége: 

5 pont: leszakadással veszélyeztetett 

település                                                                

3 pont: stabil társadalmi-gazdasági háttérrel 

rendelkező település                                               

0 pont: dinamikusan fejlődő település 

A Fejér megyei ITP 5. fejezete alapján 

megvizsgálva. 

 

 

 

0 pont 

 

A projekt tartalmaz a 

rezilienciát növelő, vagy a 

klímaváltozás hatásait 

mérséklő tevékenységet. 

13 pont: a projekt tartalmaz a Felhívás 2.1. 

pontja szerinti alábbi tevékenységek közül 

legalább 3-at: - 2.1.1.A.I.c) - 2.1.1.A.II. - 

2.1.1.A.III.c) - 2.1.1.B.I. b) vagy c) vagy f) - 

2.1.1.E.IV. - 2.1.2.2. II.c) - 2.1.2.2. IV.n)            

8 pont: a projekt a fenti tevékenységek közül 

1-et vagy 2-t tartalmaz                                    

0 pont: a projekt nem tartalmaz a fentiek 

szerinti egyetlen tevékenységet sem 

A projekt tartalmaz a Felhívás 2.1. pontja szerinti 
tevékenységek közül az alábbiakat tartalmazza - 
2.1.1.A.I.c); - 2.1.1.B.I. b) és c); - 2.1.2.2. IV.n)             

A PET 38-47 oldalain (Éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása)  
részletesen bemutatva.            

 

 

 

 

 

 

 

13 pont 

 

A projekt tartalmaz a digitális 

átállást elősegítő, vagy smart 

technológia használatát 

lehetővé tevő tevékenységet. 

8 pont: ha a projekt tartalmazza a Felhívás 

2.1. pontja szerinti alábbi tevékenységek 

valamelyikét: - 2.1.1.C) III. IKT és okos 

település fejlesztések - 2.1.1.D) II. intelligens 

fenntartható városi, települési közlekedést 

elősegítő informatikai, forgalomirányítási 

rendszerek fejlesztése, kialakítása - 2.1.1.D) 

III.b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, 

elektronikus jegyrendszer fejlesztése - 

2.1.2.2. III b) Közterületi wi-fi hálózat 

kialakítása                                                             

0 pont: ha a projekt nem tartalmaz a fenti 

pontok szerinti egyetlen tevékenységet sem. 

2.1.2.2. III b) Közterületi wi-fi hálózat kialakítása 

 A kiépítésre kerülő   Gördeszka pályán Wifi pont 

kialakítása történik meg „okospad” telepítéssel. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

8 pont 

 

A fejlesztés komplex módon 

valósul meg, több 

támogatható tevékenységet is 

tartalmaz. 

5 pont: ha a projekt a Felhívás 2.1.1 pontja 

szerinti legalább 3 főtevékenységhez tartozó 

tevékenységet tartalmaz                                    

3 pont: ha a projekt a Felhívás 2.1.1 pontja 

szerinti 2 főtevékenységhez tartozó 

tevékenységet tartalmaz                                                           

0 pont: ha a projekt csak a Felhívás 2.1.1 

pontja szerinti 1 főtevékenységhez tartozó 

A projekt a Felhívás 2.1.1 pontja szerinti 5 

főtevékenységhez tartozó tevékenységet tartalmaz. 

 

 

 

 

5 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) 

Önértékelés pontszáma 

tevékenységet 

 

A projekt kapcsolódik 

korábban megvalósított 

fejlesztéshez. 

5 pont: a projekt közvetlenül kapcsolódik 

2010 után támogatásban részesült európai 

uniós, vagy hazai forrásból megvalósított 

fejlesztéshez, és a kapcsolódás 

konkrétumokkal alátámasztott (pl. a korábbi 

projekt II. üteme, vagy annak 

szakmai/területi folytatását képezi)                          

0 pont: a projekt nem kapcsolódik korábbi 

fejlesztéshez 

A „B” főtevékenység (zöld infrastruktúra 
fejlesztése), valamint a „C” főtevékenység 
(közterületeken és játszótereken tervezett 
fejlesztések) kapcsolódnak (II. ütem) az előző 

években a TOP-2.1.2-16 „Velence parkjainak zöld-
infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretében 
megvalósított fejlesztésekhez.                        
Részletesen bemutatva a PET 12. oldalán. 

 

 

 

 

5 pont 

 

A projekt több szereplő 

bevonásával, térségi 

együttműködéssel vagy 

konzorciumban valósul meg. 

4 pont: a projekt konzorciumi formában 

valósul meg, vagy a megvalósításhoz 

kapcsolódóan együttműködési megállapodás 

jött létre a támogatást igénylő és egy további 

szervezet között, mely a támogatási 

kérelemhez benyújtásra került                            

0 pont: a projekt nem konzorciumban valósul 

meg, vagy a megvalósításhoz kapcsolódó 

együttműködési megállapodás nem része a 

támogatási kérelemnek 

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a 

konzorciumi tag: Pusztaszabolcs Város 

Önkormányzata. A Konzorciumi Szerződés 

mellékletként csatolásra került. 

 

 

 

 

 

4 pont 

 

A projekt hozzájárul a 

települések közötti térségi 

kooperáció erősítéséhez, 

elősegíti az 

együttműködésben 

megvalósuló fejlesztések 

létrejöttét. 

16 pont: a támogatási kérelemben 

főkedvezményezettként megjelölt 

településsel közigazgatásilag határos Fejér 

megyei települések legalább 50%-a támogató 

nyilatkozatot tett, melyben egyetértését fejezi 

ki a tervezett projekt céljaival, támogatja a 

projektben vállalt tevékenységek 

megvalósítását, illetve kifejezi azok 

illeszkedését saját jövőbeli fejlesztési 

irányaihoz, és ezen támogató nyilatkozatok a 

támogatási kérelemhez benyújtásra kerültek     

0 pont: a támogatási kérelemben 

főkedvezményezettként megjelölt település 

nem rendelkezik a fentiek szerinti támogató 

nyilatkozattal 

A támogatási kérelemben főkedvezményezettként 

megjelölt településsel közigazgatásilag határos 

Fejér megyei települések legalább 50%-a támogató 

nyilatkozatot tett. A támogató nyilatkozatok 

mellékletként csatolásra kerültek. 

 

 

 

 

 

16 pont 
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7. Projekt-előkészítő tanulmány mellékletei 

1) Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési 
szövetben (térkép); 

2) A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat 
méretarányos térképen megjelölni); 

3) „A” főtevékenységnél Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, határozatok, 
fényképek, egyéb igazoló dokumentumok) – amennyiben releváns; 

4) Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció.  

5) Kerékpárosbarát fejlesztés altevékenység megvalósítása esetén a PET 2.9. pontjában vagy a 
PET mellékletéként a Felhívás 2.3. IV. 4) b) pontjában hivatkozott térképi átnézeti rajz vagy 
nyomvonalterv 

6) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – amennyiben 
releváns. 

7)  Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők) 




