
 

 

 
 
 
         16/2018/222 
 
 
Heves Megye Közgyűlése 
 
H e l y b e n  

 
 

JAVASLAT 
 

a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az Irányító Hatóság 

által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
57/A. § (2) bekezdése alapján a területi kiválasztási rendszerben meghirdetett Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) felhívásokra beérkező támogatási 
kérelmek elbírálására a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságát 
(továbbiakban Irányító Hatóság vagy IH) irányító, regionális fejlesztési programokért felelős 
helyettes államtitkár Döntés-előkészítő Bizottságot (továbbiakban: DEB) állított fel. A fent 
meghivatkozott Rendelet 57/A. § (4) bekezdése szerint a területi szereplő, azaz a megyei 
önkormányzat által delegált tag a DEB-ben a területi szereplő határozatában hozott döntési 
javaslatot képviseli. A Heves Megyei Közgyűlés a fent hivatkozott jogszabály végrehajtására, és a 
döntési javaslat kialakítására a 10/2016. (VI.28.) önk. rendeletével módosította a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletét, 
amellyel létrehozta a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságot, és a 
bizottság döntéseinek meghozatalához ugyanezen rendeletével a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 2. mellékletének 4.1 pontjában átruházott hatáskört biztosított.  
 
A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság átruházott hatáskörében 
eljárva – az Irányító Hatóság által megküldött előterjesztések ütemezéséhez igazodóan ülésezve – 
döntési javaslatokat alakított ki a megyei önkormányzat által delegált DEB tag számára, a DEB-
ben leadandó szavazathoz a TOP területi kiválasztási rendszerben meghirdetett felhívásokra a 
pályázók által benyújtott egyes kérelmek esetében. 
 
2017. március 23-án megjelent a Kormány 67/2017. (III. 23.) Korm. rendelete, amely módosította 
a fent nevezett Rendeletet, melynek 64. §-a a következő (4) bekezdéssel egészült ki az IH döntési 
javaslata kapcsán beiktatva egy újabb eljárási elemet a folyamatba: „(4) Területi kiválasztási 



 

eljárásrend esetén a (2) bekezdés szerinti döntési javaslatot az irányító hatóság megküldi a területi 
szereplő részére egyetértés céljából.” 
 
Továbbá a Rendelet 65. § újonnan beiktatott (1a) bekezdése szerint „A 64. § (4) bekezdése 
szerinti esetben csak akkor hozható támogatási döntés, ha a területi szereplő a részére megküldött 
döntési javaslattal változatlan formában egyetértett és erről a közgyűlés határozatot hozott. 
Egyetértés hiányában az irányító hatóság egy alkalommal elrendeli a területi szereplő által 
megjelölt támogatási kérelmek újraértékelését.”  
 
Az Irányító Hatóság 2018. január 15-én a fentiek alapján az alábbi felhívásokra benyújtott egyes 
pályázatokról a Heves Megyei Közgyűlés egyetértését kérte:  
 
 
- TOP 1.1.1-2016. azonosítószámú "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" 
 

Támogatási 
kérelem száma 

Támogatási kérelem címe 
Támogatást igénylő 

neve 
Összesített 

döntési javaslat 

TOP-1.1.1-16-
HE1-2017-00005 

Hatvani iparterület 
elérhetőségének fejlesztése 

Hatvan Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

TOP-1.1.1-16-
HE1-2017-00006 

Új ipari terület kialakítása 
Gyöngyösön 

Gyöngyös Városi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 

 
 
- TOP 1.1.3-2016. azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés”  

 

Támogatási 
kérelem száma 

Támogatási kérelem címe 
Támogatást igénylő 

neve 
Összesített 

döntési javaslat 

TOP-1.1.3-16-
HE1-2017-00005 

Boldogi piac fejlesztése 
Boldog Községi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 

TOP-1.1.3-16-
HE1-2017-00010 

A helyi piac fejlesztése 
Verpeléten 

Verpelét Város 
Önkormányzata 

támogatásra 
javasol 

TOP-1.1.3-16-
HE1-2017-00011 

Piac kialakítása Bélapátfalván 
Bélapátfalva Város 

Önkormányzata 
elutasításra 

javasol 

TOP-1.1.3-16-
HE1-2017-00012 

Termelői piac fejlesztése 
Hatvanban 

Hatvan Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

 



 

- TOP 1.2.1-2016. azonosítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés”  
 

Támogatási 
kérelem száma 

Támogatási kérelem címe 
Támogatást igénylő 

neve 
Összesített 

döntési javaslat 

TOP-1.2.1-16-
HE1-2017-00001 

Turisztikai fejlesztés Parád 
Nagyközségben

Parád Nagyközségi 
Önkormányzat 

elutasításra 
javasol 

TOP-1.2.1-16-
HE1-2017-00006 

Design Tyúkporta Ökoturisztikai 
Központ 2017 

Mezőszemere Község 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

TOP-1.2.1-16-
HE1-2017-00008 

Hatvan turisztikai célú fejlesztése
Hatvan Város 

Önkormányzata 
elutasításra 

javasol 

TOP-1.2.1-16-
HE1-2017-00009 

Ökoturisztikai fejlesztés Heves 
Városban

Heves Város 
Önkormányzata 

támogatásra 
javasol 

TOP-1.2.1-16-
HE1-2017-00011 

Turisztikai fejlesztés 
Bélapátfalván 

Bélapátfalva Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

 
- TOP 1.4.1-2016. azonosítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
 

Támogatási 
kérelem száma 

Támogatási kérelem címe 
Támogatást igénylő 

neve 
Összesített 

döntési javaslat 

TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00002 

Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának 
növelése, foglalkoztatás és 

életminőség javítása új bölcsőde 
építésével Egerszalók 

településen 

Egerszalók Község 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00007 

Kerekharaszti Csillagfény 
Óvoda fejlesztése 

Kerekharaszt Községi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 

TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00008 

A Hatvani Százszorszép Óvoda 
bővítése tornaszobával 

Hatvan Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00017 

Óvoda- és bölcsődefejlesztés 
Gyöngyöshalász településen 

Gyöngyöshalász Községi 
Önkormányzat 

elutasításra 
javasol 

TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00024 

A kömlői óvoda fejlesztése 
Kömlő Községi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 



 

TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00025 

Óvodaudvar fejlesztése 
Bélapátfalván 

Bélapátfalva Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

 
- TOP 2.1.2-2016. azonosítószámú „Zöld város kialakítása” 
 

Támogatási 
kérelem száma 

Támogatási kérelem címe 
Támogatást igénylő 

neve 
Összesített 

döntési javaslat 

TOP-2.1.2-16-
HE1-2017-00001 

A hevesi Vicán-tó és 
környezetének fejlesztése 

Heves Város 
Önkormányzata 

támogatásra 
javasol 

TOP-2.1.2-16-
HE1-2017-00003 

Zöld város kialakítása 
Hatvan Város 

Önkormányzata 
elutasításra 

javasol 
TOP-2.1.2-16-
HE1-2017-00004 

Zöld város kialakítása Kiskörén 
Kisköre Városi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 

 
- TOP 2.1.3-2016. azonosítószámú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”                       

 
Támogatási 

kérelem száma 
Támogatási kérelem címe 

Támogatást igénylő 
neve 

Összesített 
döntési javaslat 

TOP-2.1.3-16-
HE1-2017-00007 

Belterületi vízelvezetés 
Szentdomonkoson 

Szentdomonkos Községi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 

 
 
- TOP 3.1.1-2016. azonosítószámú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" 

 
Támogatási 

kérelem száma 
Támogatási kérelem címe 

Támogatást igénylő 
neve 

Összesített 
döntési javaslat 

TOP-3.1.1-16-
HE1-2017-00001 

Kerékpárosbarát 
közlekedésfejlesztés a 

kerékpárút-hálózat bővítésével 
Hatvanban 

Hatvan Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

TOP-3.1.1-16-
HE1-2017-00007 

Közlekedésfejlesztés 
Mónosbélen 

Mónosbél Községi 
Önkormányzat 

elutasításra 
javasol 

TOP-3.1.1-16-
HE1-2017-00010 

Közlekedésfejlesztés 
Bélapátfalván 

Bélapátfalva Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

 
 
 
 



 

 
- TOP 3.2.1-2016. azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”  

 
 

Támogatási 
kérelem száma 

Támogatási kérelem címe 
Támogatást igénylő 

neve 
Összesített 

döntési javaslat 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00009 

Energetikai korszerűsítés 
Atkáron 

Atkár Község 
Önkormányzata 

támogatásra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00010 

A Polgármesteri Hivatal és az 
orvosi rendelő energetikai 

korszerűsítése 

Besenyőtelek Községi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00013 

Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 
Zagyvaszántó Községben 

Zagyvaszántó Községi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00026 

Energetikai korszerűsítés Erken 
Erk Községi 

Önkormányzat 
támogatásra 

javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00029 

Egerbaktai önkormányzati 
ingatlan energetikai 

korszerűsítése 

Egerbakta Községi 
Önkormányzat 

elutasításra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00031 

Művelődési ház energetikai 
korszerűsítése Mezőtárkányban 

Mezőtárkány Község 
Önkormányzata 

támogatásra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00034 

Visontai sportcsarnok 
energetikai korszerűsítése 

Visonta Községi 
Önkormányzat 

támogatásra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00035 

Ady Endre Városi Könyvtár 
energetikai korszerűsítése 

Hatvan Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00036 

Hatvani Kocsis Albert 
Zeneiskola épületének 

energetikai korszerűsítése 

Hatvan Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00037 

Hatvani Városgondnokság 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

Hatvan Város 
Önkormányzata 

elutasításra 
javasol 

TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00040 

Felsőtárkány Község 
Önkormányzata közfunkciót 
ellátó épületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Felsőtárkány Község 
Önkormányzata 

támogatásra 
javasol 

 



 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt közgyűlés tagjait, hogy a TOP 3.2.1-2016. azonosítószámú 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívására benyújtott TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00029 azonosító számú projekt kapcsán a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-
előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottsága korábban támogatói döntést hozott, ezért ez 
esetben javaslom a támogatási kérelem újraértékelését kezdeményezni. 
 
Ezúton is fel kívánom hívni a tisztelt közgyűlési tagok figyelmét a Rendeletnek a támogatási 
kérelmek értékelésében részt vevők titoktartási kötelezettségére vonatkozó 62. § (1) bekezdésének 
előírásaira, amely a közgyűlés ülésének minősítésétől függetlenül terheli valamennyi – az 
értékelésben részt vevő - közgyűlési tagot! Az értékelésben és a támogatási döntés 
előkészítésében részt vevőket a Rendelet szerint a támogatást igénylőnek az IH részéről a 
támogatási döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli.  
 
A TOP-ból megvalósítandó Heves megyei projektek biztonsága és minél előbbi végrehajtása 
érdekében határozottan kérem, hogy az értékelés során tudomásukra jutott adatokat bizalmas 
információként kezeljék, azokat harmadik fél részére ne adják tovább, valamint az értékeléshez 
kapcsolódóan átadott dokumentumokhoz harmadik fél hozzáférését ne tegyék lehetővé.  
 
 
Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
 
Eger, 2018. január 19. 
 

 
Szabó Róbert  

 
Törvényességi szempontból ellenőriztem: 
 
 
 

Dr. Barta Viktor 
       megyei főjegyző 
 



 

Határozati javaslat I.: 
 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 1.1.1-2016. számú "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című 
felhívásra benyújtott TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00005, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 
azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal 
egyetért. 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 

 
 
Határozati javaslat II.: 
 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 1.1.3-2016. számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott 
TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00005, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00010, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-
00011, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00012 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító 
Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat III.: 
 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 1.2.1-2016. számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00001, TOP-1.2.1-
16-HE1-2017-00006, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00008, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009, TOP-
1.2.1-16-HE1-2017-00011 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által 
megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 

 

Határozati javaslat IV.: 
 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 1.4.1-2016. számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00002, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007, TOP-
1.4.1-16-HE1-2017-00008, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00017, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00024, 
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00025 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által 
megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 

 



 

Határozati javaslat V.: 
 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 2.1.2-2016. számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott 
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001, TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00003, TOP-2.1.2-16-HE1-2017-
00004 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési 
javaslattal egyetért. 
 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 

 
 
Határozati javaslat VI.: 
 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 2.1.3-2016. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00007 azonosító számú 
projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat VII.: 
 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 3.1.1-2016. számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című 
felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00001, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00007, TOP-
3.1.1-16-HE1-2017-00010 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által 
megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 

 

Határozati javaslat VIII.: 
 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 3.2.1-2016. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00009, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00010, 
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00013, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00026, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-
00031, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00034, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00035, TOP-3.2.1-16-HE1-
2017-00036, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00037, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00040 azonosító számú 
projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 



 

Határozati javaslat IX.: 
 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében 
eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP 3.2.1-2016. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című felhívására benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00029 azonosító számú projekt 
kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal nem ért egyet, a projektet 
támogatásra javasolja, kérve a támogatási kérelem újraértékelését. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

Határidő: 2018. január 31. 

 
 

           
 

 
 
      



TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00005 Hatvani iparterület elérhetőségének fejlesztése Hatvan Város Önkormányzata Hatvan 498 970 156 Ft 498 970 156 Ft 498 970 156 Ft 100,00%

A tervezett ipari feltáró út a város észak-nyugati részén húzódik, a 2111 jelű országos közút 12+062 km szelvényében lévő 

körforgalmi csomópontból kihajtva a Robert Bosch úton keresztül közelíthető meg. Tervezett balra kanyarodó és gyorsító 

sávok (ipari feltáró út és Horváth Rudolf Intertransport Kft. telephely behajtó) kialakítása a Robert Bosch úton kettő 

helyszínen egymáshoz kapcsolódva tervezett. Út osztályba sorolása, útszakasz leírása: Környezeti körülmények 

meghatározása: „A” jelű környezet síkvidéki jellegű. Forgalmi sávok száma: 2 Tervezési sebesség: 50 km/h Forgalmi 

sávszélessége 3,75 méter A tervezett útszakasz jelenleg önkormányzati tulajdonú területen vezet, a tervezett út annak határain 

belül kerül kialakításra.

Az utca a Hatvani Ipari Parkban található. A terület részben közművesített. A Robert Bosch utat és a Kölcsey utcát köti össze 

egy földút. Tervezett kerékpárút önálló, két forgalmi sávú vonatkozó Útügyi műszaki előírás szerint tervezett. 

Útcsatlakozások A tervezési szakasz 0+000 km szelvényében az Robert Bosch úthoz, a végszelvényben a LKH LEONI 

Kábelgyár Hungaria Kft. kerítéséhez csatlakozik. A tervezési szakasznak csak egyes részein található közmű hálózat. A 

tervezett ipari kiszolgáló út mentén a teljes közmű hálózat az út engedélyezési tervének elkészítésével egyidejűleg 

megtervezésre kerül. A tervezési szakasz közvilágítással részben rendelkezik. Útépítés során új hálózat építésére van szükség. 

A terület fejlesztése során tervezett gyorsító és balra kanyarodó sávok miatti elhúzás szintén a meglévő közvilágítási hálózat 

átépítését teszi szükségessé. A tervezett útszakasz idegen terület igénybevétele nélkül kerül kialakításra. A projektben a 

"fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe" 58,95 ha.

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön
GYÖNGYÖS VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT
Gyöngyös 600 000 000 Ft 600 000 000 Ft 600 000 000 Ft 100,00%

A projekt keretében kialakításra kerül Gyöngyösön egy új ipari terület, amely szükséges a város és a térség további gazdasági 

fejlődéséhez, valamint a betelepülni kívánó vállalkozások térségbe vonzásához. A kivitelezés keretében megtörténik az ipari 

terület ingatlanjainak megközelíthetőségét szolgáló belső út kialakítása, amely összeköttetésben van a városi utakkal.  A 

kivitelezés keretein belül egy kamionforduló, valamint a Karácsondi úti útcsatlakozás is elkészül. Az út mellett aszfalt 

burkolatú járda épül. Vízelvezetés: A vízelvezetés az út melletti két oldali nyílt szikkasztóárokkal oldható meg. Átereszek: A 

meglévő árkok feletti közlekedés vasbeton csőátereszekkel alakítható ki. Közmű építés: Ennek keretében megvalósul az 

újonnan kialakításra kerülő ipari terület teljes közművesítése az alábbiak szerint: - vízvezeték kerül kiépítésre - meglévő 2 db 

20 kV-os légkábel kiváltása - közvilágítás kiépítése - gázvezeték kiépítése - hírközlési hálózat kiépítése - szennyvízelvezetés 

kiépítése átemelővel és szennyvíztisztító műtárgy beépítésével. A projekt részét képzik még a következő tevékenységek: 

projekt előkészítés (üzleti terv kidolgozása, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése), közbeszerzési 

feladatok ellátása, projektmenedzsment, kötelező nyilvánossági feladatok ellátása, marketing tevékenység, műszaki ellenőri 

feladatok ellátása, továbbá ingatlanvásárlás. A kialakítandó iparterület nagysága 53,4970 ha. 

 TOP-1.1.1-16-HE1 azonosítószámú "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című felhívás Heves megye 

Projekt rövid leírása
A projekt összköltsége 

(Ft)
Támogatási arány (%)Támogatási kérelem száma Támogatást igénylő neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt támogatás 

összege (Ft)
Támogatási kérelem címe

Javasolt támogatási 

összeg (Ft)



TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00005 Boldogi piac fejlesztése
BOLDOG KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Boldog 42 218 610 Ft 42 218 610 Ft 42 218 610 Ft 100,00%

A projekt megvalósítása során egy új termelői piac területének, infrastrukturális hátterének kialakítása tervezett, a 

községben nem található hasonló jellegű intézmény. A projekt keretén belül a piac területének, infrastrukturális 

hátterének kialakítása tervezett a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, Liszt Ferenc tér, 901 hrsz. alatt lévő, 

jelenleg használaton kívüli területen. A fejlesztés keretén belül a község tulajdonában álló jelenleg beépítetlen 1220 m2 

nagyságú terület kerül beépítésre melyből a piac területe 304 m2 lesz. A tervezett beruházás során a piac árusítótere, 

illetve az oda vezető feltáró gyalogos utak szilárd (térkő) burkolattal kerülnek kialakításra beton kerti-/járda szegéllyel. 

Az árusítást 24 db árusító felülettel rendelkező, egyedi tervezésű fedett árusító asztal fogja biztosítani, emellett a piac 

helyszínén kihelyezésre kerül 1 db hulladékgyűjtő edény, 1 db tömlős csatlakozással ellátott ivókút és egy előre-gyártott, 

nyilvános (zárható) WC konténer. Minden árusító egység (1,2 x 2,0 m) árusító felülettel és fedéllel készül, amely kisebb 

zápor esetén az árusított termékek megóvását, valamint - melegebb nyári napokon - az árnyékolást biztosítja. A 

beruházás megvalósítása során kihelyezésre kerül a kormányrendeletben meghatározott minimálisan szükséges 6 db 

kerékpártámasz, és megépítésre kerül 21 db parkoló melyből 3 db túlméretes, 1 db pedig akadálymentes parkolóhely lesz. 

A projekt megvalósításának teljes költsége 42 218 610 Ft, a piac üzemeltetését az önkormányzat biztosítja.

TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00010 A helyi piac fejlesztése Verpeléten
VERPELÉT VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Verpelét 190 001 413 Ft 190 001 413 Ft 190 001 413 Ft 100,00%

A tervezett fejlesztést 100 %-os támogatási intenzitás mellett, 190 001 413 Ft összegű támogatással kívánja 

megvalósítani. A városban a mezővárosi múltra visszavezethető okokból évszázados hagyományai vannak a piaci 

árusításnak. A projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában álló 1683/1 HRSZ és a 750/3 HRSZ vonatkozásában 

valósul meg a piaci szolgáltatások minőségi fejlesztése, a településen ez lesz az egyetlen ilyen szolgáltatást nyújtó 

létesítmény. Az 1683/1 HRSZ-en piaci terület minőségi fejlesztése valósul meg, fedett árusítóhely épül, ahol összesen 10 

db pult áll rendelkezésre. Ehhez kapcsolódóan a mai kor igényei szerint szükséges, zárható kiszolgáló helyiségek kapnak 

helyet: korszerű, higiénikus férfi/női/akadálymentes mosdó/wc helyiségek, takarítószer-tároló, hulladéktároló és 

gombavizsgáló helyiség, melyek korábban nem álltak rendelkezésre. Az épület előtt lehetőség van fásított 

(akadálymentes és normál) parkolóhelyek kialakítására, kerékpártárolók kihelyezésére. A 750/3 HRSZ számú ingatlan 

egyúttal a Verpelét városközpont magját alkotó Szabadság tér. A piactér északi felén megteremtődik annak feltétele, 

hogy piacnapokon mobil asztalok kihelyezése mellett folyhasson az árusítás, a déli részen pedig megteremtődik az autó 

csomagtartójából áruló árusok számára a kulturált piacozási lehetőség. A projekt tervezett kezdete: 2018.06.01., tervezett 

zárása pedig 2019.11.04. 

TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00011 Piac kialakítása Bélaptáfalván
BÉLAPÁTFALVA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Bélapátfalva 237 036 625 Ft 237 036 625 Ft 237 036 625 Ft 100,00%

Az önkormányzat célja a városközpont magjának, - a IV. Béla útnak a II. Rákóczi Ferenc utcától a Bocskai utcáig terjedő 

szakaszának – közlekedésfejlesztésével, a gyalogos és vegyes forgalmú főtér kialakításával együtt egy rendezett, 

kulturált, burkolt felületen működő piaci terület kialakítása a 100-as hrsz.-ú telken, fedett színként megfogalmazott 

piaccsarnokban őstermelői árusító helyekkel, piac büfével (lángos, palacsinta, sült kolbász, stb.), parkolással, ivókúttal, 

wc-vel felszerelve. A telek használati szempontból két területre oszlik: az utca felől egy téglalap alaprajzú gyalogos 

piactérre és mögötte a parkoló zónára, melyben a meglévő raktárépület felújítva továbbra is megmarad (ezt az 

önkormányzat használhatja, bérbe adhatja). Maga a piactér egyszerű keretes beépítésű udvar, mely a főtérhez 16,5 m 

széles kapuzattal csatlakozik, mélysége pedig 27-28m. Közepén megtartva a két utca felőli, ülőpaddal szegélyezett 

virágsziget, előtte ivókút, két sorban ültetett fákkal beárnyékolt, raszteresen burkolt felület. A díszburkolattal ellátott tér 

hátsó részén kis vízfelület van tervezve, körülötte ülőpadokkal, pihenési lehetőséggel. Északi térfalát maga az új piac 

csarnok képezi, mely lényegében egy fedett szín, 10 db őstermelői árusító asztallal, melyek a vásárlók részéről 

körbejárható. Az épület egyszerű nyeregtetős parasztház idézet, melynek déli végén egy vendéglátó egység tervezett, 

amolyan „piac-büfé”. A piactér keleti és déli térfalát egy L alakban beforduló 4,5x4,5m raszterű, modern megformálású 

fa pergola rendszer képezi, mely a keleti oldalon 2 db, a déli oldalon 5 db kereskedelmi árusnak megfelelő hely áll 

rendelkezésre. A pergolasor sarkában van tervezve egy új szociális épület, női-férfi mosdóval és illemhelyekkel, takarító 

eszköz fülkével. Az udvar hátsó telekhatárán álló raktárépület felújítása során új magas tetős lefedést kap, az utca és a 

piactér felé néző, nyugati oldalán a piaccsarnokhoz hasonló fedett tornáccal. Ebben az épületben a piac üzemeltetéséhez 

szükséges eszközök (kézikocsik, göngyöleg, kerti traktor, locsolótömlő, stb.) tárolása mellett a piacgondnoki iroda, 

karbantartó műhely, valamint akadálymentes mellékhelyiség elhelyezése is megoldható. Elfér még egy kultúrált, fedett-

nyitott kukatároló és egy önkormányzati járműnek alkalmas garázs. 

 TOP-1.1.3-16-HE1 azonosítószámú "Helyi gazdaságfejlesztés" című felhívás Heves megye 
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TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00012 Termelői piac fejlesztése Hatvanban Hatvan Város Önkormányzata Hatvan 399 968 180 Ft 399 968 180 Ft 399 968 180 Ft 100,00%

A koncepció alapja a Városháza tömbbelső területének nagy része, az egykori kolostorkert volt. A cél az egykori 

kolostorkert körvonalának felidézése, a tömb ÉK-i sarkánál lévő foghíj begyógyítása. A foghíj helyére a termelői piac 

épülete kerülne, a kolostorkert kontúrján belül csak egy ponyvával fedett terület lenne az asztalos árusítás számára. A 

tömbbelső átjárhatóvá válik, de rendezvények nem lennének a tömbbelsőben. A funkciókat tekintve a tervezett piacon 13 

zárható üzlethelyiség készül, figyelembe véve a jelenleg működő funkciókat és lehetőséget adva némi bővítésre. Az 

alaprajz egy javasolt funkciókiosztást tartalmaz, de minden egységben meglesznek a közműcsatlakozások, így a funkciók 

módosítása bármikor lehetséges. Az egységek teljes mértékben zárhatók lesznek. A csarnoktérben jelenleg 144 asztal 

van, és 112 vállalkozónak, őstermelőnek van szerződése (vannak több asztalos őstermelők is). A tervezett asztalszám 140 

db, de lehetőség van további asztalok elhelyezésére is. Az asztalok összecsukhatók lesznek, és az asztaltárolóba 

berakásolhatók. Külön helyisége lesz a gombavizsgálónak, ami a piac zárva tartása esetén akár független nyitva tartással, 

utcáról is elérhető. A közös helyiségek vonatkozásában a hulladéktárolóban szelektív hulladékgyűjtés lesz, 1 m3-es 

tárolókkal. Itt kerül kialakításra a rekeszmosó is. A helypénzes iroda raktárában lesz elhelyezve a gázkazán, ami a piac 

temperálására szolgál. Külön vizesblokk készül az eü. könyves árusok, az őstermelők és a közönség számára. Az 

üzemeltetést Hatvan Város Önkormányzatának intézménye, a Hatvani Szolgáltató Intézmény végzi majd.



TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00001 Turisztikai fejlesztés Parád Nagyközségben
PARÁD NAGYKÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Parád 110 000 000 Ft 110 000 000 Ft 110 000 000 Ft 100,00%

A projekt célja egy olyan tanösvény kialakítása, amelyben bemutatásra kerül a térség növény- és állatvilága, és felhívja a figyelmet a környezet 

védelmére. Emellett fontos szempont a szezonalitás csökkentése és a palóc hagyományok fenntartása és minél szélesebb körben való 

megismertetése. A tanösvényen a kilátóhoz felfelé haladva a térség növény- és állatvilága, valamint a a környezet védelme kerül előtérbe, a 

folyamatosan előbukkanó táblák ezekről tájékoztatnak, lefelé haladva pedig a palóc kultúrára és szokásokra kíván rávilágítani képekben és 

tájékoztató magyarázó szövegekkel.A projekt közvetlen célkitűzése idevonzani a természeti értékek, a tanösvények és a palóc kultúra iránt 

érdeklődőket, valamint a kerékpáros turistákat, hogy településen minél több időt, és lehetőleg minél több vendégéjszakát töltsenek el, amely jót 

tenne a település idegenforgalmának, szálláslehetőséget biztosító vállalkozásai számára, valamint a vendéglátóhelyeinek.

TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00006 Design Tyúkporta Ökoturisztikai Központ 2017
MEZŐSZEMERE KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Mezőszemere 149 834 600 Ft 149 834 600 Ft 149 834 600 Ft 100,00%

A projekt célja, Mezőszemere település turisztikai fellendítése, a falu kihasználatlan, leromlott épületeinek felújításával és turisztikai célú 

hasznosításával. A fejlesztési területen a településre egykoron jellemző, napjainkra megszűnő háztáji tyúkfarmok népi- és művészi kialakítású 

tyúkóljai, egy ökoturisztikai bemutató központ fő kiállítási elemeként élednek újjá. A projekt elemei: házak felújítása, népi-, művészeti kialakítású 

tyúkporták megépítése, kertépítés, csűrök, szociális

blokkok és parkoló építése, tyúkporta tanösvény kialakítása, és a felújított házak hasznosítása (fogadóépület, kiállítóház, magtár, alkotóház), 

melyekhez önálló program- és rendezvénykínálat párosul. A fejlesztés során a falu 4 legrégebbi házának rekonstrukciójával, a kapcsolódó telkek 

rendezésével és hasznosításával a településen egy országosan egyedi művészeti-ökoturisztikai attrakció jön létre. A népi építészeti hagyományok 

megőrzésével felújított házakban megmaradnak az épületek eredeti terei, amelyek korszerű, modern bemutatási technikai eszközökkel lesznek 

felszerelve.A házban alkotóházat és kiállítóteret (helytörténeti kiállítással) alakítanak ki. A füvesített kertben rendezvény megtartására is alkalmas 

csűr és 1 szociálisblokk kap helyet. Tervezett programkínálatában a szemléletformáló, ismeretterjesztő rendezvények, előadások, kézműves- és 

művészeti foglalkozások, workshopok, kiállítások és fesztiválok oszlanak meg.

TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00008 Hatvan turisztikai célú fejlesztése
HATVAN VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Hatvan 256 375 786 Ft 256 375 786 Ft 256 375 786 Ft 100,00%

A fejlesztés célja Hatvan város turisztikai potenciáljának emelése újabb, fejlesztendő területek bevonásával. A nagy népszerűségnek örvendő 

Vadasparkot kívánják fejleszteni, bekapcsolva területébe a Népkert egy részét: a Vadaspark fogadó épületével (látogatóközpont, oktatótér, 

akadálymentes mosdó, kávézó, ajándékárusítás), parkolóval, tematikus játszótérrel, tinédzser-arénával. A Vadasparkba való bejutást és közlekedést 

akadálymentesítik, fejlesztik a Vadaspark kínálatát és turisztikai szolgáltatásainak kényelmi vonatkozásait is. Új elemként bővülne a 

Ligettanösvénnyel, mely teljesen új attrakció, bejárása kb. másfélkét órát igényel. A Vadasparknál, a fogadóépület beállításával lehetővé válik az 

időjárástól független, interaktív ismeretszerzés, foglalkozások megtartása. A fogadóépületben kialakításra kerül egy többfunkciós bemutatóteret, 

amely oktatóteremként is szolgál. Itt kap helyet egy vendéglátóegység is ajándéktárgy árusítással. A Liget-tanösvény olyan ökoturisztikai fejlesztés, 

amely hasznosítja természeti értékekben rejlő turisztikai potenciált azáltal, hogy bemutatja a térség természeti értékeire alapozott látnivalókat. A 

már meglévő turisztikai attrakció hatékonyabb hasznosítását segíti elő a projektben szereplő „tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás” 

és a parkoló építése a Népkertben. Az attrakcióhoz vezető utak kialakítása is megtörténik a Népkertben a

parkolótól a Vadasparkig.

TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban
HEVES VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Heves 230 000 000 Ft 230 000 000 Ft 230 000 000 Ft 100,00%

Projekt célja a hevesi Vicán-tó turisztikai attrakcióvá fejlesztése, mely jelenleg eutrofizációval fenyegetett, funkció nélküli, kihasználatlan bányató. 

Projekt központi célja a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet élővilágának interaktív bemutatása zöld környezetben, fő célcsoportjaként a 

közoktatásban részt vevő gyermek és ifjúsági korosztályt célozva meg. A párhuzamosan a tónak a projekt által nem érintett részén futó „Zöld város” 

fejlesztéssel szinergikus koncepció egy turisták számára vonzó, de a helyi lakosok által is használt attrakciót kíván létrehozni.A projekt lényeges 

elemei a következők: A hevesi Vicán-tónak a tervben szereplő partrészének megközelíthetővé, látogathatóvá tétele; A tervben szereplő partrészen 

található törmelékek, szükségtelen hulladékok elszállítása, az invazív vagy szükségtelen növényzet eltávolítása, helyi fajok betelepítése, fásítás, 

zöldfelület helyreállítása; Megfigyelőpontok, épített lesek kiépítése és ezekből szárazföldi tanösvény kialakítása; Látogatói infrastruktúra (padok, 

asztalok, stb.) kiépítése; Közművesítés a látogatókat fogadó épülethez; A fogadóépület megépítése, abban interaktív programelemek elhelyezése. A 

fejlesztésnek segít megismerni a környék madárfajait, azok nevét, megjelenését, énekét/hangját, élőhelyeiket.

TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00011 Turisztikai fejlesztés Bélapátfalván
BÉLAPÁTFALVA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Bélapátfalva 398 571 507 Ft 398 571 507 Ft 398 571 507 Ft 100,00%

A projekt célja a turizmus helyi, természeti adottságaiban rejlő potenciál kiaknázása, melynek révén a turisták helyben tartása, illetve a térségben 

tartózkodás idejének meghosszabbítása, ezáltal – közvetett módon – a helyi-térségi foglalkoztatás bővítése. Fő cél, egy a természeti értékeket 

interaktív játékos módon bemutató látogató központ kialakítása, a volt Bélapátfalvai Cementgyár mészkőbányájának megmaradt központi 

épületében. A központban helyet kapnak olyan interaktív kiállítások, melyben a látogatók nemcsak szemlélhetik, hanem játékos módon ki is 

próbálhatják a kiállítási tárgyakat. Helyet kap egy időszaki kiállítások megrendezésére alkalmas csarnok, kültéri előadóterem, valamint egy a 

vendégek kiszolgálását biztosító büfé és ajándékbolt. Mivel a Bélkő hegyen szinte az összes

bükki turista jelzés áthalad, kifejlesztésre kerül egy olyan online tartalom és APP, amely a turisták számára nyújt segítséget az elérhető 

túraútvonalakról (távolság, nehézségi szint, szintkülönbség, látnivaló, stb. feltüntetésével). A projekt másik helyszíne a Bélapátfalvai Gyári tó, cél a 

tó környezetének a turisták fogadására alkalmassá tétele, mivel itt érkezik be a településre az országos Kék túra útvonala. Ennek keretében 

információs táblák, interaktív, oktató játszó elemek kerülnek telepítésre. A tó körüli séta útvonal kulturáltabbá és biztonságosabbá tétele érdekében 

felújítják a tó közvetlen környezetét. Így bárki által térítés mentesen látogatható pihenő és szabadidőpark alakul ki. A szabadidő park további 

attrakciója, hogy a tó felszínén egy mobil úszószínpad kerül kialakításra, amin bárki által szabadon látogatható alkalmi előadások, vetítések 

kerülnek megrendezésre.

TOP-1.2.1-16-HE1 azonosítószámú "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című felhívás Heves megye 
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TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00002

Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 

növelése, foglalkoztatás és életminőség javítása új bölcsőde 

építésével Egerszalók településen

Egerszalók Község Önkormányzata Egerszalók 106 772 486 Ft 106 772 486 Ft 106 772 486 Ft 100,00%

Egerszalók településen jelenleg nem működik bölcsődei intézmény, a település demográfiai, önkormányzati adatai és a védőnői 

adatszolgáltatás alapján a lakónépesség, a születések száma és a 3 éven aluli gyermekek száma folyamatosan növekszik. A 3 éven 

aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatás hiányában jelentős a hiány a településen a bölcsődei férőhelyek tekintetében. 

Egerszalók Község Önkormányzat köteles lesz 2017. január 1-jétől a bölcsődei ellátást biztosítani a településen, mivel a 

településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja az 50 főt. A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei: - új 1 

csoportos bölcsőde építése - 12 új bölcsődei férőhely létrehozása - korszerű nevelési körülmények megteremtése infrastrukturális, 

tárgyi eszköz ellátottság szempontjából - 3 új munkahely létrehozása - 3 év alatti gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő 

visszatérésének segítése, a foglalkoztatatás növelése, szolgáltatások minőségi fejlesztése Az óvoda épülete a közelmúltban több 

átalakításon és bővítésen esett át, emiatt már nincs elegendő hely az ingatlanon további bővítésre. Az önkormányzat, a fentiek miatt 

egy új bölcsőde építését határozta el a tulajdonában lévő 244/1 helyrajzi számú ingatlanon. A területen egy egycsoportos bölcsőde 

épülne, az új épület hasznos alapterülete 257,08 m2. Egerszalókon és a környező településeken jelenleg nem működik 

önkormányzati és egyéb 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító bölcsődei intézmény. A fenti ok miatt bölcsődei kapacitás 

kihasználtság nem, csak 100%-os férőhelyhiány merül fel a településen. Bölcsődei szolgáltatásokra vonatkozó folyamatban lévő 

fejlesztésekről nincs tudomása az önkormányzatnak a településen.

TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése
KEREKHARASZT KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Kerekharaszt 30 521 910 Ft 30 521 910 Ft 30 521 910 Ft 100,00%

A projekt célja A fejlesztés átfogó célja: A kerekharaszti Csillagfény Óvodában a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális 

feltételeinek javítása,egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek életkorának megfelelő módon, 

játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését. A fejlesztés konkrét célja: . A szakmai igényeknek megfelelően 

a Csillagfény Óvoda kibővítése, mely fejlesztés során az óvoda épületéhez új tornaszoba kapcsolódna. A bővítményben a tornaterem 

és a funkcióhoz kapcsolódó szertár kap helyet, közvetlen kertkapcsolattal. A gyermekek számára - életkoruknak megfelelő, 

fejlődésüket szolgáló és biztonságos - tárgyi környezet kialakítása érdekében eszközbeszerzést tervezünk. A projekt szakmai-

műszaki tartalma A szakmai igényeknek megfelelően Kerekharaszt Önkormányzata a Kerekharaszti úton működő Csillagfény 

Óvoda kibővítéséről határozott, mely fejlesztés során az óvodához új tornaszoba kapcsolódna. A tervezett bővítmény az épület keleti 

homlokzatához csatlakozik majd egy kis nyaktaggal. A bővítményben a tornaterem és a funkcióhoz kapcsolódó szertár kap helyet, 

közvetlen kertkapcsolattal. Az egyszerű tömegformálású bővítmény a meglévő épülethez igazodva magastetős kialakítással készül, 

és azösszekötést biztosító nyaktag lapostetős fedéssel. Ezzel az átkötéssel biztosítható, hogy a meglévő épület szerkezeteit csak 

minimálisan kelljen megbontani, az eresz megbontása nélkül lehet csatlakozni a tervezett bővítménnyel. Az Önkormányzat a 

meglévő épület energetikai felújítását a TOP-3.2.1-15 pályázat keretében tervezi megoldani, mely felújítás a jelen pályázatban 

tervezett bővítést megelőzően fog megvalósulni, és amely fizikailag és pénzügyileg elhatárolt a jelen pályázat keretében 

megvalósuló fejlesztéstől.Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 35 fő

TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00008 A Hatvani Százszorszép Óvoda bővítése tornaszobával
HATVAN VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Hatvan 138 153 569 Ft 138 153 569 Ft 138 153 569 Ft 100,00%

A projekt által az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számára a mindennapi mozgás lehetősége biztosított. Az érintett 

gyermekek száma a következőképpen alakul: Az intézményben a férőhelyek száma 150. Jelenlegi fizikai létszámuk létszámunk 117 

fő. Intézmény kihasználtsága 78%, ami optimálisnak mondható. Az intézményt szívesen választják a környező településeken élő 

családok is. Más településről bejáró gyermekek száma 11. Arányuk 7,3%. Átlagos csoportlétszámunk 19.5 Fő. Körzetünkön 

kívülről is sok gyermek érkezik. A pályázat kiemelt eleme a Hatvani Százszorszép Óvoda akadálymentesítése, nem csak az újonnan 

építendő tornaszoba tekintetében, hanem a már meglévő épületben is, lásd felvonó építése, új akadálymentes mosdó építése. 

Önállóan támogatható tevékenységek:  udvar, játszóudvarfelújítása, tornaszoba létesítése, eszközbeszezés, bútorok és egyéb 

berendezési tárgyak beszerzése, informatikai eszközök beszerzése, akadálymentes parkoló fejlesztése.

TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00017 Óvoda- és bölcsődefejlesztés Gyöngyöshalász településen
GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Gyöngyöshalász 117 000 000 Ft 117 000 000 Ft 117 000 000 Ft 100,00%

A projekt célja a felhívás céljaihoz illeszkedően a Gyöngyöshalász településen rendelkezésre álló gyermekellátó kapacitások 

komplex,infrastruktúrafejlesztést és kapcsolódó eszközbeszerzést is tartalmazó fejlesztése, ezáltal a jogszabályi előírásoknak való 

megfelelés valamint a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. A projekt során a Szent Anna téri óvoda 85 férőhelye kerül 

fejlesztésre, valamint 14 férőhelyes új mini bölcsődei szolgáltatás kerül kialakításra, ezen felül 4 új munkahely keletkezik a 

fejlesztés eredményeként. A szakmai, műszaki tartalomban az udvar, játszóudvar felújítása, térburkolatok készítése, játszóudvar-

zöldfelületek felújítása, mozgásfejlesztést segítő, szabadidős programoknak lehetőségét biztosító terek fejlesztése, kialakítása, 

illetve fedett játszóterasz kialakítása lett betervezve. A pályázat bútorok és egyéb berendezési tárgyak, a gyermekek 

mozgásfejlődését elősegítő játékok, a dolgozók munkakörülményeinek javítását szolgáló hűtőszekrény, mosógép, szárítógép, illetve 

az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök beszerzését célozza.

TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00024 A kömlői óvoda fejlesztése
KÖMLŐ KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Kömlő 100 000 000 Ft 100 000 000 Ft 93 477 805 Ft 100,00%

Az intézmény fenntartója az épület felújítása valamint bővítése mellett döntött. Épület jelenlegi nettó alapterülete: 298,98 m2. 

Tervezett bővítés: 274,50 m2. Építtetői igény volt, hogy az eredeti 3 csoportszoba mellé még egy csoportszoba kerüljön kialakítása - 

a szükséges öltözővel és mosdóval. Az óvoda jelenleg nem rendelkezik torna szobával: kialakításra kerül: többcélú nagyterem 

tornaszoba. A nevelők részére kerül kialakításra: nevelői szoba - többfunkciós helyiséggel. Itt kap helyet az iroda, személyzeti 

öltöző, teakonyha, valamint a fűtő helyiség. Jelenleg a fogyatékkal élőknek nincs kialakítva vizes blokk - tervezésnél kialakításra 

került a mozgássérült WC zuhanyzóval. Az eredeti főző, majd később tálaló konyha átalakításra, felújításra kerül. Az intézményben 

főzés nem történik, a készétel bázis konyháról készen kerül beszállításra, helyszínen csak felmelegítésre kerül. 

TOP-1.4.1-16-HE1 azonosítószámú "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című felhívás Heves megye 
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TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00025 Óvodaudvar fejlesztése Bélapátfalván
BÉLAPÁTFALVA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Bélapátfalva 34 721 709 Ft 34 721 709 Ft 34 721 709 Ft 100,00%

A projekt során a Bélapátfalvai Óvoda, Bölcsőde és Konyha óvoda feladat ellátási helyén található játszóudvar felújítására kerül 

sor. Az óvoda fontosnak tartja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek el a szabad levegőn. A napfény, a levegő, a víz, az eső is 

edzi, erősíti őket.  Udvari játékeszközeink, tornaeszközeink, az építmények lehetővé teszik a gyermekek sokoldalú 

mozgásigényének kielégítését. A pedagógiai program tartalmazza, hogy a mozgásfoglalkozások szervezésének rendjét miszerint „A 

szervezett mozgásfoglalkozások mindennap az udvari játék vége felé, lehetőleg a szabad levegőn szervezendő.” A felújítás során az 

udvarra megfelelő számú, a gyermekek életkori sajátosságait kielégítő, a különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, 

szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, szabályjátékok, dramatizálás, bábozás, barkácsolás) eszközei, valamint a 

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök kerülnek beépítésre. (kertipad, kerti asztal, babaház, 

udvari homokozó, stb.) A pályázat keretében az oktatónevelő munkát segítő eszközök beszerzésére is sor kerül. A beszerzendő 

eszközök egyensúlyérzéket, ruganyosságot, mozgáskoordinációt, szemkéz-lábkoordinációt, térlátást, logikai gondolkodást, probléma 

megoldó képességet, kombinációs készséget, rugalmas gondolkodást, koncentrációt, forma felismerést, ábra olvasást, színek és 

formák megkülönböztetését, téri tájékozódó készség, térérzékelés, térlátás, ritmusérzék, egyensúlyérzék, kognitív- és motoros 

készségek együttes fejlesztését segítik elő.



TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése Heves Város Önkormányzata Heves 530 000 000 Ft 530 000 000 Ft 530 000 000 Ft 100,00%

A hevesi Vicán-tó jelenlegi állapotának revitalizációját a vízkormányzás 

javításával, a tó biológiai állapotának javításával, a természeti értékek, értékes 

élőhelyek megőrzésével, a veszélyeztető tényezők mérséklésével, illetve 

megszűntetésével, a tájidegen növények őshonos egyedekre történő cseréjével, az 

inváziós növényfajok irtásával, valamint egy látogatói infrastruktúra 

megteremtésével tervezik elvégezni. Ezekhez kapcsolódik a tópart közösségi 

használatra alkalmassá tevő infrastrukturális elemek telepítése: játszótér és 

auditórium.

TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00003 Zöld város kialakítása Hatvan Város Önkormányzata Hatvan 798 708 099 Ft 798 708 099 Ft 798 708 099 Ft 100,00%

Az Ady Endre Könyvtár épületének korszerűsítése tervezett. A könyvtárban 

kialakítandó profittermelő módon üzemeltetett rendezvényközpont (közösségi tér 

és klubtermek) lehetőséget ad rendezvények, kis csoportos foglalkozások, 

előadások, konferenciák megtartására (például: nyelvórák megtartása, lakógyűlés 

megtartás, drogról leszoktató foglalkozások.) Megvalósul zöldterület fejlesztés, 

járda kiépítés illetve sor kerül a zöldterület kialakításához kapcsolódó köztéri 

bútorok telepítése.

TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00004 Zöld város kialakítása Kiskörén
KISKÖRE VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT
Kisköre 100 000 000 Ft 100 000 000 Ft 100 000 000 Ft 100,00%

A projekt megvalósítása során aktív- és passzív rekreációs funkciók 

létrehozásával pihenőpark kerül kialakításra, valamint egy különleges sport, a 

futgolf gyakorlására is lehetőség nyílik egy futgolf pálya kialakításával, és egy 

minden korosztály aktív sportolási lehetőségét megcélzó sport szolgáltatásként 

családi kerékpár kölcsönző kialakítására is sor kerül; továbbá kiszolgáló konténer 

épület telepítése és a működéshez szükséges eszközök beszerzése valósul meg. A 

projekt fontos része a zöldfelületek megújítása, növények telepítése, rekreációs 

pihenőfelületek kialakítása: játszótér és erdei tornapálya is kialakításra kerül. 

TOP-2.1.2-16-HE1 azonosítószámú "Zöld város kialakítása" című felhívás Heves megye 

Projekt rövid leírása
A projekt 

összköltsége (Ft)

Támogatási 

arány (%)
Támogatási kérelem száma Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt támogatás 

összege (Ft)

Javasolt támogatási 

összeg (Ft)



Javasolt támogatási 

összeg (Ft)

TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00007 Belterületi vízelvezetés Szentdomonkoson
SZENTDOMONKOS KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Szentdomonkos 199 908 745 Ft 199 908 745 Ft 199 908 745 Ft 100,00%

A településen található árokrendszer jelenlegi állapotában nem képes megfelelő vízelvezetésre, elhasználódott állapotú, funkcióját nem 

tudja ellátni. A helyszíni bejárás alapján megállapításra került, hogy az árkok feltöltődtek, feliszapolódtak, esésviszonyaik nem 

megfelelőek, az átereszek tisztításra, átalakításra, néhol cserére szorulnak. Ahhoz, hogy a település csapadékvíz elvezetési hálózata 

megfelelően el tudja látni feladatát, változásokra lenne szükség a vizek kártételeinek csökkentése, valamint a vízhasználatok feltételeinek 

javítása és a jó ökológiai állapot elérése/fenntartása érdekében.A felszíni vízelvezetés szempontjából kiemelt jelentőségű feladat az 

értékek védelme (ingatlanok (lakóépületek, közintézmények, stb.), építési területek, értékes termőhelyek, közutak). Ezen területek 

fejlesztési lehetőségeinek kialakítása során törekedni kell a csapadékvizek megfelelő elvezetésére és a belvízmentesítésre. A meglévő 

csapadékvíz-elvezető árkok nem tudták levezetni a vizet, ezért az árkok kiöntöttek. A kiöntéssel veszélybe kerültek a lakóházak alagsorai. 

A Vermes patak sem bírta a nagy vízterhelést, ezért kiöntött és a környező termőföldeket elárasztotta. A települési csapadékvizek 

befogadója a Tarna-patak így nélkülözhetetlen a patak rendbetétele, megfelelő vízszállításának a kialakítása. A befogadóba való 

becsatlakozások meglévőek, csak felújításra, korszerűsítésre kerülnek. A támogatási kérelem konzorciumi formában került benyújtásra, az 

önkormányzat és a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. együttműködésében.

TOP-2.1.3-16-HE1 azonosítószámú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című felhívás Heves megye 

Projekt rövid leírása
A projekt összköltsége 

(Ft)

Támogatási arány 

(%)
Támogatási kérelem száma Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt támogatás 

összege (Ft)



TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00001
Kerékpárosbarát közlekedésfejlesztés a kerékpárút-

hálózat bővítésével Hatvanban

HATVAN VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Hatvan 369 465 460 Ft 369 465 460 Ft 369 465 460 Ft 100,00%

A projekt célja, hogy a meglévő kerékpárutakat integrált hálózattá fejlessze, ezáltal a város főbb pontja

kerékpárral megközelíthetővé válnak, a főutak igénybevétele nélkül. Tervezett hossz : 4007,62 m. A

tervezésre kerülő gyalog- és kerékpárút végig az országos közút mellett halad. (Hatvan, Balassi Bálint

út - Nagygombos, Lőrinci út – Gesztenyefasor úti szakaszon; 2401. sz. összekötőút Hatvan és

Nagygombos bel- és külterületi szakaszán és a 24102. sz. bekötőút Nagygombos belterületi szakaszán)

Hatvan Balassi Bálint úti kerékpárút közvilágítás. Kerékpáros pihenők és tárolók kialakítása.

Csapadékvíz elvezetése. Hatvan Balassi Bálint - Nagygombos közti kerékpárút tájépítészeti tervezés és

kivitelezési munkálatok mintegy 33.400 m2.

TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00007 Közlekedésfejlesztés Mónosbélen
MÓNOSBÉL KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Mónosbél 50 023 655 Ft 50 023 655 Ft 50 023 655 Ft 100,00%

A projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztést kíván megvalósítani az önkormányzat fenntartható és 

közúti közösségi közlekedést szolgáló céllal. A fejlesztésben érintett Kossuth utca és Béke utca teljes 

hosszúságában a kerékpárút kialakítása (kerékpáros nyom kijelölésével) valósul meg, melyhez 

szükséges az út felújítása, kiegészítő tevékenységként pedig a sebességcsökkentő küszöbök építése, 

buszöböl és buszváró építése kerül kivitelezésre. Az út szélessége 4 m, burkolt felülete: 6320 m2 Az 

útburkolat felújítás hossza: 1580 m A burkolat-felújítás után a burkolat szélein a KRESZ 158 K ábrája 

szerinti piktogrammokkal kerékpáros nyom kerül kijelölésre. A kerékpáros nyom hossza: 1580 m.

TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00010 Közlekedésfejlesztés Bélapátfalván
BÉLAPÁTFALVA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Bélapátfalva 709 163 262 Ft 709 163 262 Ft 709 163 262 Ft 100,00%

A projekt célja a IV. Béla út átmenő forgalmának sebességcsökkentésének; az autóbuszmegállók és 

kijelölt gyalogos átjárók kedvezőbb elhelyezésének, a parkolási lehetőségeknek a rendezése. A 

közterület komplex rendezésére vonatkozó tanulmány készült, mely a kerékpáros közlekedés 

feltételeinek kialakítására is javaslatot tesz, figyelembe véve, hogy az Országos Területrendezési Terv 

szerint itt halad át az 22. számú, Bükki kerékpárút nyomvonala. Rendezésre kerülnek az érintett 

közművek, a veszélyes nyitott árkok lefedésével megvalósítható kerékpárút és a főközlekedési út 

korszerű megvilágítása. A kerékpáros közlekedés feltételei a városi közlekedési hálózatába illesztve 

kerül kialakításra, összesen 450 m hosszon. További tartalom: árkok becsatornázása, részben új 

átkelőhelyek kialakítása, a gyalogos forgalom biztonsága és az átmenő forgalom sebességének 

csökkentése érdekében középszigetes átkelők kialakítása, autóbuszmegálló öblök áthelyezése, a 

parkolási lehetőségek javítása, a szerviz út egyirányúsítása. Az éjszakai közlekedésbiztonság javítása 

érdekében a jelenlegi világítási rendszer, a közlekedési út kellő megvilágítását biztosító magas 

fénypontú LED-es, modern világítási rendszerre kerül lecserélésre, valamint a vegyeshasználatú 

közlekedési terület megfelelő megvilágítás érdekében járda és „park” világítási hálózat kerül 

kialakításra.

 TOP-3.1.1-16-HE1 azonosítószámú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívás Heves megye 

Projekt rövid leírása
A projekt 

összköltsége (Ft)

Támogatási 

arány (%)
Támogatási kérelem száma Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt támogatás 

összege (Ft)

Javasolt támogatási 

összeg (Ft)



TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00009 Enegretikai korszerűsítés Atkáron
ATKÁR KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA
Atkár 65 024 990 Ft 65 024 990 Ft 65 024 990 Ft 100,00%

Az Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár épületében a következő energiahatékonyságot szolgáló fejlesztések történnek:

- építészeti korszerűsítés (külső határoló felületek utólagos hőszigetelése

– homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelése és lábazat hőszigetelése -, valamint nyílászárócsere);

- gépészeti korszerűsítés (új fűtési rendszer kiépítése: új kondenzációs gázkazán elhelyezése, hőleadók cseréje új korszerű, termosztatikus 

szelepekkel ellátott acéllemezes radiátorokra);

- megújuló energiaforrás használata: maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából, illetve napelemes rendszer kiépítése.

A korszerűsítő, helyreállító munkálatok hatására egy teljes egészében a kor színvonalának megfelelő épület jöhet létre. Az említett 

létesítmény energetikai szempontból elavult, nem felel meg a jelenleg hatályos szabványoknak és elvárásoknak, fenntartása pedig 

többletköltséget jelent egy korszerű épület fenntartásához képest. A hatékonyabb energiafelhasználás és a megújuló energiaforrás 

használata révén csökken a fűtéshez szükséges energia megtermelése miatt létrejött széndioxid kibocsátás.

A munkák során az épület teherhordó szerkezetét nem kell megváltoztatni, megerősíteni, így építési engedély nélkül végezhetőek a 

tevékenységek. Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyen-érték tonnában): 

43,35. Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 169 759,96. Megújuló 

energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása (MW): 0,004240. Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer 

energia felhasználás csökkenés (PJ/év): 0,00057163. A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év): 0,00001580.

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00010
A Polgármesteri Hivatal és az orvosi rendelő energetikai 

korszerűsítése

BESENYŐTELEK KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Besenyőtelek 43 000 000 Ft 43 000 000 Ft 43 000 000 Ft 100,00%

A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb 

energiagazdálkodásának elérése indokolja. A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulhatnak 

jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történhet. A fejlesztéssel érintett projekt helyszínek: a 

Polgármesteri Hivatal és az orvosi rendelő, valamint a sportöltöző. Az épület és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek 

csökkentését célzó fejlesztési javaslatok: A projektgazda a tulajdonában álló Besenyőtelek Fő út 89. szám alatt található Polgármesteri 

Hivatal és a Fő út 51 szám alatt található Orvosi rendelők és sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítését tervezi. Az épületek 

szabadon állóak, önálló energetikai rendszerről üzemelnek. Mindkettő épület déli tájolású tetősíkjában hálózatra termelő napelemes 

rendszer került elhelyezésre 2015-ben, de a fűtött teret határoló szerkezetei és gépészeti rendszerei műszaki állapotukat tekintve 

jellemzően elavultak, nem kerültek még átfogó energetikai korszerűsítésre. Ennek következtében az épület hőtermelési célú 

energiaköltségei magasak, üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért komplex energetikai beavatkozásra van szükség, aminek keretében az 

épületszerkezeti korszerűsítésen felül épületgépészeti fejlesztésre is sor kerül. Ezek révén hatékonyan csökkenthető az épület 

energiafelhasználása, az üvegházhatású gázok kibocsátása, és ezáltal az üzemeltetési költségek is csökkennek. Projektarányos 

akadálymentesítés. A projekt teljes költségvetése bruttó 43.000.000 Ft.

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00013
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Zagyvaszántó Községben

ZAGYVASZÁNTÓ KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Zagyvaszántó 53 654 960 Ft 53 654 960 Ft 53 654 960 Ft 100,00%

A zagyvaszántói Könyvtár és a Művelődési ház épületeken a tervezett beruházás keretében építészeti, gépészeti felújítás, valamint 

megújuló energiaforrás bevonása valósul meg. A következő energia-hatékonyságot szolgáló fejlesztések történnek:

Könyvtár:

- építészeti korszerűsítés (nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés);

- gépészeti korszerűsítés (a meglévő fűtési rendszer programozhatóságának kiépítése);

- megújuló energia bevonása (napelem);

Művelődési ház:

- építészeti korszerűsítés (nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés);

- gépészeti korszerűsítés (új fűtési rendszer kiépítése).

A gépészeti rendszer korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások bevonása hozzájárul az energiafelhasználás hatékonyságának 

javításához és ezáltal az energiafogyasztás csökkentéséhez is. A napelem rendszerek telepítésével az önkormányzati épület képes lesz arra, 

hogy saját maga számára hasznosítsa HMKE segítségével a nap energiáját, ami hozzájárul a megújuló energia felhasználás részcélhoz. 

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyen-érték tonnában): 36,18. 

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 147.124,97. Megújuló energiaforrások: A 

megújuló energia-termelés további kapacitása (MW): 0,002920. Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás 

csökkenés (PJ/év): 0,00050778. A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év): 0,00000875.

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00026 Energetikai korszerűsítés Erken ERK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Erk 24 734 996 Ft 24 734 996 Ft 24 734 996 Ft 100,00%

A támogatási kérelemben Erk Község Önkormányzati épületének energetikai felújításának szükségességét, terveit, hatásait mutatják be. A 

projekt keretében egy épület energetikai felújítását tervezzik. Az épület az erki Polgármesteri Hivatal, a tervezett beruházás keretében 

építészeti, gépészeti felújítás valósul meg. A következő energia-hatékonyságot szolgáló fejlesztések történnek: Polgármesteri Hivatal: - 

építészeti korszerűsítés (nyílászárócsere, utólagos hőszigetelés); - gépészeti korszerűsítés (új fűtési rendszer kiépítése). 

Költséghatékonysági szempontok is vezérelték a fejlesztési igény megfogalmazását, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat működési 

költségeinek jelentős részét a települési tulajdonban álló közintézmények működtetése adja. Ezen költségek nagymértékben 

csökkenthetőek az energetikai szempontú korszerűsítéssel, hiszen a modernebb infrastruktúra alacsonyabb rezsiköltséggel működtethető, 

ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a település kiadásaiban. A projekt összköltsége nettó 19 476 375 Ft, bruttó 24 734 996 

Ft.

TOP-3.2.1-16-HE1 azonosítószámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívás Heves megye 

Projekt rövid leírása
A projekt összköltsége 

(Ft)

Támogatási 

arány (%)
Támogatási kérelem száma Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt támogatás 

összege (Ft)

Javasolt támogatási 

összeg (Ft)



TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00029
Egerbaktai önkormányzati ingatlan energetikai 

korszerűsítése

EGERBAKTA KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Egerbakta 70 000 000 Ft 70 000 000 Ft 70 000 000 Ft 100,00%

Egerbakta Művelődési és Közösségi Ház jelenlegi állapota leromlott, korszerűtlen, energetikailag jelenleg HH azaz gyenge besorolású.

A pályázat során megvalósuló fejlesztések:

A falakat külső hőszigetelő vakolatrendszerrel látjuk el.

A zárófödémet annak felső síkján hőszigeteljük.

Az épület külső nyílászáróinak cseréje a padlástéri ablakok kivételével megtörténik a projekt során.

Új kondenzációs gáz-fűtőkészülék épül be - tartozék-égéstermék elvezetővel.

Az akadálymentes wc területén lévő 3 radiátorból 2 elbontásra kerül, 1-et áthelyezünk. A radiátorokat termofejekkel látjuk el.

A fejlesztéssel érintett területeken – ahol szükséges – új világítás és szellőzés alakítandó ki.

A helyiségek – kettő kivételével – akadálymentesen megközelíthetők. Az épület előtt sík, aszfaltozott felületen egy 360 x 550 cm méretű, 

akadálymentes parkoló kerül kijelölésre. Ezt a burkolaton felfestéssel és külön táblával is jelöljük.

A főbejárat előtt szabályos rámpa épül.

A meglévő wc helyén egy új, akadálymentes WC-helyiség készül. A helyiségek a 150 cm fordulási átmérővel rendelkező kerekesszékkel 

kényelmesen használható lesznek.

A közforgalmú helyiségek táblái a feliratok mellett piktogrammal és Braille-felirattal is kiegészítésre kerülnek. A falon körbe vizuális 

vezetősáv gyanánt kb. 130-140 cm magasságban sötét színű tapétaszegő sáv kerül felragasztásra.

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00031
Művelődési ház energetikai korszerűsítése 

Mezőtárkányban

MEZŐTÁRKÁNY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA
Mezőtárkány 65 000 000 Ft 65 000 000 Ft 65 000 000 Ft 100,00%

Komplex épületszerkezeti felújítás, nyílászárócsere, hőszigetelés.

- Homlokzati hőszigetelés, 18 cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal (a tagozatok visszaépítendők).

- Lábazati hőszigetelés, 18 cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.

- Pincefal hőszigetelés, 18 cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.

- Fűtött-fűtetlen tereket határoló fal hőszigetelés, 15 cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.

- Padlásfödém hőszigetelés, 24 cm vastagságú. 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.

- Tetőszerkezet hőszigetelés, 20 cm, illetve 14 cm vastagságú, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal.

- Nyílászárócsere, hőszigetelt üveg, Uw=1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezővel.

- Levegő-víz hőszivattyús kiépítése 50 kW-os teljesítménnyel, fűtési és használati melegvíz rendszerrel. Indirekt tárolóval, fordulatszám 

szabályozású szivattyúval.

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00034 Visontai sportcsarnok energetikai korszerűsítése
VISONTA KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT
Visonta 85 089 471 Ft 85 089 471 Ft 85 089 471 Ft 100,00%

Projekt: Sportcsarnok 3271 Visonta, Hrsz.: 474/2 Tervezett állapot energetikai számítás: Az épület részleges felújítását, építészeti 

korszerűsítést és

napelem telepítést tervezzik. Kivéve az épületgépészeti rendszer. - Nyílászáró cseréje: Ablak, műanyag tokszerkezetű 1,0 W/m2K teljes

hőátbocsátási tényező értékűre (212,7 m2) Ablak, kis méretű, műanyag tokszerkezetű 2,0 W/m2K teljes hőátbocsátási tényező értékűre 

(0,1 m2) Ajtó

bejárati, műanyag tokszerkezetű 1,1 W/m2K teljes hőátbocsátási tényező értékűre (3,4 m2) - Padlás födém, 25 cm Ursa ásványgyapot 

szigetelés

0,040 W/mK (119 m2) - Lábazat szigetelése, 12 cm XPS szigetelés 0,038 W/mK (kb 105 m2) - 38-as Külső fal, 15 cm Polisztirol szig. 

0,040 W/mK (414,5 m2) - Tető födém, 25 cm Ursa ásványgyapot szigetelés 0,040 W/mK (206,8 m2) Gépészeti korszerűsítés: - 30 kWp 

napelemes rendszer

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00035 Ady Endre Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése
HATVAN VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Hatvan 146 701 904 Ft 146 701 904 Ft 146 701 904 Ft 100,00%

A projekt keretén belül a hatvani Ady Endre Városi Könyvtár tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül 

kialakításra, mellyel az intézmény saját villamosenergia-igényét tudja kielégíteni és ennek hatására a működési költségei jelentős 

mértékben csökkennek majd. 

Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és az épület szigetelése. Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.

A projekt abszolút értékben csökkentik az országos üvegházhatású gázkibocsátást. A napelemes rendszer inverterei a megtermelt energia 

mérésére alkalmasak.

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00036
Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola épületének energetikai 

korszerűsítése

HATVAN VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Hatvan 38 544 986 Ft 38 544 986 Ft 38 544 986 Ft 100,00%

A projekt keretén belül a hatvani Balassi Bálint úti Kocsis Albert Zeneiskola tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE), fotovoltaikus 

rendszer kerül kialakításra, mellyel az intézmény saját villamosenergia-igényét tudja kielégíteni és ennek hatására a működési költségei 

jelentős mértékben csökkennek majd. Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és az épület szigetelése. Korszerű 

fűtéstechnikai rendszer kerül kialakításra. A nevezett épület 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. 

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00037
Hatvani Városgondnokság épületének energetikai 

korszerűsítése

HATVAN VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Hatvan 71 197 395 Ft 71 197 395 Ft 71 197 395 Ft 100,00%

A projekt keretén belül a hatvani Városgondnokság épületének tetejére háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kerül 

kialakításra, mellyel az intézmény saját villamosenergia-igényét tudja kielégíteni és ennek hatására a működési költségei jelentős 

mértékben csökkennek majd.

Megvalósul továbbá az épület külső nyílászáróinak cseréje és az épület szigetelése.

Korszerű fűtéstechnika kerül kialakításra.



TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00040
Felsőtárkány Község Önkormányzata közfunkciót ellátó 

épületeinek energetikai korszerűsítése

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA
Felsőtárkány 32 309 057 Ft 32 309 057 Ft 32 309 057 Ft 100,00%

A korszerűsítés és felújítás a jelenleg is üzemelő hivatal és a körzeti megbízott iroda és a hozzá tartozó szolgálati lakás épületeinek 

komplex energiahatékonyság javítására irányul. A hivatal épülete azbesztes palával fedett, ennek bontása szükséges. Palafedés helyett 

cserépfedést terveznek, mivel a fedélszerkezetre ez nem jelent plusz terhelést. Mindkét épületben megvalósul projektszintű 

akadálymentesítés. A fejlesztés szakmai tartalma: Tetőfedés: azbeszt palafedés bontása. A tetőszerkezet megerősítése, a lécezés javítása 

után cserépfedés készítése. Bádogozás: A hőszigetelés kialakításával, valamint a tetőfedés cserével együtt jár a bádogozás javítása, 

cseréje. Nyílászáró szerkezetek: A homlokzati nyílászárókat cseréljük mindkét épületen megfelelő hőszigetelésű nyílászárókra. 

Hőszigetelés: mindkét épületen homlokzati hőszigetelés, padlás hőszigetelés. A hivatal és a KMB iroda fűtési rendszerének korszerűsítése 

is megvalósul. A projekt tervezett időtartama: 2017.10.01.-2018.10.30. Teljes elszámolható beruházási költség:32.309.057,- Ft,
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