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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország kiemelt nemzeti érdeke az uniós programozási időszak forrásainak
hatékonyabb felhasználása, különös figyelemmel arra, hogy a Kohéziós Alap támogatásai a
lezárást követően nem állnak majd rendelkezésre, a fejlesztések a jövőben hazai forrásokból
történhetnek. Ez az érdek nyilvánvalóan egybeesik Várpalota érdekeivel is, tekintettel arra,
hogy a korlátozottan rendelkezésre álló helyi önkormányzati bevételek mellett fontos a
pályázati forráskeresés.
Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete ehhez a folyamathoz a 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásával biztosítani tudja az előkészítési,
tervezési, saját erő előirányzatokat, pályázati céltartalékot. A Széchenyi 2020 fejlesztési
program magyarországi Irányító Hatósága által jóváhagyott pályázati kiírások 2015 év
végétől folyamatosan jelennek meg, szövegezésük, követelményrendszerük a 2007-2013 évek
közötti uniós programozási időszak dokumentációihoz képest összetettebbnek, sokrétűbbek,
benyújtásukra rendkívül rövid idő áll rendelkezésre.
Az elfogadott programok a következők:
- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
- Vidékfejlesztési Program (VP)
A fentebb felsorolt operatív programok közül a város infrastrukturális fejlesztésében jelentős
szerepet a Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program (KEHOP), a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), valamint a megyei Terület- és
Településfejlesztési Program (TOP) fog kapni. Ezekre részben a helyi vállalkozások,
önkormányzatunk és intézményeink nyújthatnak be pályázatot. A Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program (MAHOP) és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
támogatásai elnyerésére városunk vállalkozásai és önkormányzatunk céljaink teljesülése
érdekében célzottan, a kiírások ismeretében pályázhatnak, a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) területünket nem érinti, a Vidékfejlesztési
Program (VP) támogatásaira pedig csak a meghatározott lakosságszámú és népsűrűségű
települések pályázhatnak.
Városunkat talán legjelentősebb mértékben érintő Veszprém Megyei TOP megjelent
pályázatai támogatási céljairól, feltételeiről készített összefoglaló táblázat az előterjesztés 1.
számú mellékletét képezi. A felhívások és mellékleteik, módszertani és általános útmutatóik,
pénzügyi táblázatai sablonjai a hivatalos www.palyazat.gov.hu internetes oldalon tekinthetők
meg, tölthetők le.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 139/2015. (IX.24.) számú határozatában
elfogadta Várpalota Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A stratégia elfogadását
követően váltak teljes terjedelemben ismerté a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program pályázati felhívásai. A pályázati felhívások rögzítik, hogy a tervezett fejlesztések és

az ITS összhangját biztosítani szükséges. A stratégia keretében megfogalmazott programok
döntő része összhangban van a pályázati felhívásokkal azonban szükséges egyes
akcióterületek és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési programjavaslatok pontosítása.
A jelenleg nyitva álló pályázati ablakok céljait figyelembe véve tájékoztatást kívánunk
nyújtani a Veszprém megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok támogatásai
elnyerésére irányuló törekvéseinkről. Az alábbiakban felsorolt pályázati lehetőségek esetben a
támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Kódszám: TOP-1.2.1-15
Cím: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Cél: Térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai
fejlesztések támogatása. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik
lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a
foglalkoztatás növelése érdekében. Az intézkedés azon fejlesztési igényekre kíván reagálni,
melyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi
hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget
jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési
potenciált hordoznak magukban.
A felhívásra a Nagybivalyos tó, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő Derítő tó körüli
terület fejlesztésére kívánunk pályázatot benyújtani.
Kódszám: TOP-2.1.1-15
Cím: Barnamezős területek rehabilitációja.
Cél: A barnamező rehabilitációjával minél több, a városfejlesztés és a városüzemeltetés
szempontjából innovatív módszert alkalmazó, új, zöldterületi-rekreációs, közösségi és
kulturális funkciókkal gazdagodó, fenntartható városi terület jöjjön létre.
A pályázatból az egykori SI Bányaterület és környezetének infrastrukturális fejlesztését
kívánjuk megvalósítani.
Kódszám: TOP-2.1.2-15
Cím: Zöld város kialakítása.
Cél: A városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása. A gazdasági
szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok térségi gazdasági központi
szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában cél a kijelölt
akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban
lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek
megújítása.
A felhívásra Várpalota városközpont felújítására kívánunk támogatási igényt benyújtani.
Célunk olyan közterület rendezés kialakítása, amely az élhető városközponti közösségi
funkciói számára biztosít építészeti és köztéri kereteket tiszteletben tartva a középkori
városmag történelmi településszerkezetét és örökségét, valamint a szocialista városépítés
következtében átrendeződött épített környezetet.
Kódszám: TOP-2.1.3-15
Cím: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.

Cél: A települések belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének fejlesztése,
környezet-biztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi
vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további
környezeti káresemények megelőzése.
A felhívásra Várpalota Inota városrész (Inota-patak) biztonságnövelő vízrendezésére
kívánunk pályázatot benyújtani. A tervezett fejlesztés által a városrész helyi vízkár
veszélyeztetettségének
csökkentése,
további
környezeti
károk
megelőzése,
környezetbiztonság növelése valósulna meg.
Kódszám: TOP-3.1.1-15
Cím: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés.
Cél: Közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések
között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához.
A felhívásra Várpalota-Inota, valamint Várpalota városközpont és vasútállomás közötti
kerékpárút építésére kívánunk pályázatot benyújtani.
A tervezett beavatkozás célja az Inota városrész és Várpalota vasútállomás közötti kerékpáros
forgalom számára biztonságos nyomvonal kijelölése a városközpont érintésével.
Kódszám: TOP-4.1.1-15
Cím: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése.
Cél: az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése az egészségügyi alapellátást biztosító
intézmények (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) szolgáltatásainak és
infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése által.
A felhívásra a Mártírok u. 1. szám alatt található fogorvosi rendelők fejlesztésére kívánunk
támogatási igényt benyújtani az ellátás színvonalának növelése érdekében.
Kódszám: TOP-4.2.1-15
Cím: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése.
Cél: A Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások
elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások
infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások
infrastrukturális fejlesztésével.
A felhívásra a város több területén szétszórtan, rossz műszaki és ellátási körülmények között
működő intézmények koncentrációjára kívánunk támogatási igényt benyújtani.
Kódszám: TOP-4.3.1-15
Cím: Leromlott városi területek rehabilitációja.
Cél: A szegregált városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése,
fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. Az infrastrukturális
beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási,
foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági
programok egészítik ki, amelyeket a TOP-5.2.1-15 felhívás finanszíroz.

A felhívásra az Inotai Készenléti lakótelep komplex rehabilitációjára kívánunk pályázatot
benyújtani. A fejlesztés során többek között a közterületek megújítása, úthálózat, járdák
felújítása és játszóterek kialakítása, felújítása valósulna meg.
Kódszám: TOP-5.2.1-15
Cím: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok.
Cél: A leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni
szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek
életlehetőségei javítása, a foglalkoztatás elérhetőségének javítása, társadalmi integrációt,
közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást,
életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programokon
keresztül.
A felhívásra a Készenléti lakótelepen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek
javítására kívánunk pályázatot benyújtani.
Kódszám: TOP-3.2.1-15
Cím: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
Cél: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső
határoló szerkezeteik korszerűsítése.
A felhívásra a Bán Aladár Általános Iskola és a Thuri György Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésére kívánunk támogatási igényt benyújtani.
Kódszám: TOP-1.4.1-15
Cím: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.
Cél: A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint
az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
A felhívásra a Szivárvány Tagóvoda komplex felújítására kívánunk pályázatot benyújtani.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási
időszak Széchenyi 2020 fejlesztési program keretei között meghirdetett Veszprém megyei
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatairól szóló, az azokhoz
kapcsolódó várpalotai fejlesztési törekvéseket, szándékokat bemutató tájékoztatót elfogadni
szíveskedjen!

Várpalota, 2016. április 20.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén a következő
határozatot hozta:
………/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat:
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014-2020 évek közötti európai
uniós programozási időszak Széchenyi 2020 fejlesztési program keretei között
meghirdetett Veszprém Megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
pályázatairól szóló, az azokhoz kapcsolódó fejlesztési törekvéseket, szándékokat
bemutató tájékoztatót elfogadja.
2) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázatok előkészítésére és felkéri a pályázatok határidőben történő benyújtására.
3) A Képviselő-testület elhatározza - a 139/2015. (IX.24.) számú határozatában
elfogadott - Várpalota Város Integrált Településfejlesztési Stratégiának (továbbiakban:
ITS) a Veszprém Megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal
összhangban történő módosításának megindítását.
4) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ITS módosításának megkezdéséhez
szükséges intézkedések megtételére.
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