
 

 

 

 

 

    16-4 /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 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 1.1.3-2016. azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés”  

 

Támogatási 

kérelem száma 
Támogatási kérelem címe 

Támogatást igénylő 

neve 

Összesített 

döntési javaslat 

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 Községi 

Önkormányzat 
elutasításra 

javasol 

TOP-1.2.1-16-

HE1-2017-00008 
Hatvan turisztikai célú fejlesztése 

Hatvan Város 

Önkormányzata 
elutasításra 

javasol 

TOP-1.2.1-16-

HE1-2017-00011 

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-

HE1-2017-00008 

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-

HE1-2017-00025 

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-

HE1-2017-00003 
Zöld város kialakítása 

Hatvan Város 

Önkormányzata 
elutasításra 

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-

HE1-2017-00001 

Belterületi csapadékvíz - 

elvezetés rendszerének 

fejlesztése Hatvan városában 

Hatvan Város 

Önkormányzata 
elutasításra 

javasol 

TOP-2.1.3-16-

HE1-2017-00011 

Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztés 

Bélapátfalván 

Bélapátfalva Város 

Önkormányzata 
elutasításra 

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-

HE1-2017-00034 

Visontai sportcsarnok 

energetikai korszerűsítése 

Visonta Községi 

Önkormányzat 

elutasításra 

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 4.2.1-2016. azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése” 

 

Támogatási 

kérelem száma 
Támogatási kérelem címe 

Támogatást igénylő 

neve 

Összesített 

döntési javaslat 

TOP-4.1.2-16-

HE1-2017-00008 

Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat 

működésének infrastrukturális 

fejlesztése 

Hatvan Város 

Önkormányzata 
elutasításra 

javasol 

 

 

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. szeptember 20. 

 

 

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 azonosító számú projekt kapcsán az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

 

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-HE1-2017-00011, 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. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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-HE1-2017-00011 

azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal 

egyetért. 

 

 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

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-HE1-2017-00008, TOP-

1.4.1-16-HE1-2017-00017, 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. szeptember 30. 

 



 

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-HE1-2017-00003 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

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-HE1-2017-00001, TOP-2.1.3-16-HE1-

2017-00011 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött 

döntési javaslattal egyetért. 

 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

 



 

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. szeptember 30. 

 

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-HE1-2017-00034, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00035, 

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00036, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00037 azonosító számú projektek 

kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. 



 

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 4.2.1-2016. számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-4.2.1- HE1-2017-00008 azonosító 

számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

 

 

 

           

 

 

 

      



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.

Javasolt 

támogatás 

összege (Ft)

Támogatási 

arány (%)
Projekt rövid leírása

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

Támogatási 

kérelem száma

Támogatási 

kérelem címe

Támogatást igénylő 

neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt 

támogatás 

összege (Ft)

A projekt 

összköltsége 

(Ft)



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-

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.

Javasolt támogatás 

összege (Ft)

Támogatási 

arány (%)
Projekt rövid leírása

TOP-1.1.3-16-HE1 azonosítószámú "Helyi gazdaságfejlesztés" című felhívás Heves megye 

Támogatási 

kérelem száma
Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt támogatás 

összege (Ft)

A projekt 

összköltsége (Ft)



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.

Javasolt támogatás 

összege (Ft)

Támogatási 

arány (%)
Projekt rövid leírása

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

Támogatási kérelem 

száma
Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt 

támogatás összege 

(Ft)

A projekt 

összköltsége (Ft)



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-

2017-00011

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-1.4.1-16-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-

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.

Javasolt támogatás összege 

(Ft)

Támogatási arány 

(%)
Projekt rövid leírása

TOP-1.4.1-16-HE1 azonosítószámú "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című felhívás Heves megye 

Támogatási kérelem 

száma
Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve Megvalósítási helyszín

Igényelt támogatás 

összege (Ft)

A projekt 

összköltsége (Ft)



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-

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.

Javasolt támogatás 

összege (Ft)

Támogatási 

arány (%)
Projekt rövid leírása

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

Támogatási 

kérelem száma
Támogatási kérelem címe

Támogatást igénylő 

neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt 

támogatás 

összege (Ft)

A projekt 

összköltsége (Ft)



TOP-2.1.3-16-HE1-

2017-00001

Belterületi csapadékvíz - elvezetés 

rendszerének fejlesztése Hatvan 

városában

Hatvan Város 

Önkormányzata
Hatvan 399 852 244 Ft 399 852 244 Ft 399 852 244 Ft 100,00%

Az elmúlt évek hosszan elhúzódó csapadékos időjárása komoly problémát okozott a 

településen élők számára. A projekt által érintett területeken a legtöbb lakóépület nem 

rendelkezik vízzáró réteggel, ezáltal folyamatosan vízesek a falak, valamitn a pince 

helyiségekben is jelen van a víz. A projekt műszaki tartalma vonatkozásában Ó-, valamint 

Újhatvan településrészek több pontját érintően (Arany János, Báthory István, Bem József, 

Botond, Buzogány, Dézsmaszéki, Gorkij, Hétvezér, Jávorka, Kard, Kazinczy, Zrínyi, Kölcsey 

Ferenc, Mátyás király, Görgey, Mohács, Dembinszky, Munka, Radnóti Miklós utca, Rákóczi 

szervíz-út, Hegyalja út, Teleki út, Mikes utca, Mikes utcai köz, Boldogi úti árok) a belterületi 

csapadékvíz elvezető rendszerek korszerű módon történő fejlesztése, bővítése valósulhat meg. 

Részben a domborzati viszonyok következtében a csapadékvíz helyben tartásával, a 

záportározó befogadóképességének növelésével, a meglévő zárt rendszer hosszának 

bővítésével, valamint a nyitott csapadékvíz-elvezető hálózat elemeinek a legközelebbi zárt 

hálózatba történő bekötésével történik. A megfelelően kialakított vízelvezetés hozzájárul egy 

korszerű csapadékvíz- elvezető rendszer kialakításához, ezáltal a helyben maradt vizek 

mennyiségének csökkentéséhez, a tulajdonosok kárainak minimalizálásához, a karbantartási, 

fenntartási munkálatok kiadásainak csökkenéséhez, élhetőbb, vonzóbb környezet 

megteremtéséhez.

TOP-2.1.3-16-HE1-

2017-00011

Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztés 

Bélapátfalván

BÉLAPÁTFALVA 

VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

Bélapátfalva 156 461 970 Ft 156 461 970 Ft 156 461 970 Ft 100,00%

A fejlesztéssel érintett utcák: 

- a Táncsics Mihály utca, mely a település központi részén található, szilárd burkolattal 

rendelkező lakóutca. Az útkorona jelentősen ki van emelve a területből, mellette burkolatlan, 

földárok található, mely az idők folyamán teljesen feltöltődött, funkciójának ellátására már 

nem alkalmas. 

- az Arany János utca szintén szilárd burkolattal ellátott lakóutca a település déli részén. Az 

utca mellett burkolatlan, földárok található, mely az idők folyamán teljesen feltöltődött, 

funkciójának ellátására már nem alkalmas. 

- a IV. Béla út a település fő útja, a felújítandó rész a vasúti általi keresztezésétől északi 

irányban található rész. Az út szilárd burkolatú mellette burkolatlan földárok található. 

Mindhárom érintett útszakasz vízgyűjtő területe lakóterület, laza falusias beépítettséggel. A 

Táncsics Mihály utcában egyoldali, a IV. Béla úton és az Arany János utcában kétoldali 

csapadékvíz elvezető tervezett. 

A fejlesztés során, a három szakaszon összesen mintegy 2230 fm burkolt árok kerül 

kialakításra, könnyített mederburkoló elem felhasználásával. A kivitelezés

során megrongálódott kapubejárók újjáépítésre kerülnek, csőátereszek felhasználásával 

(összesen mintegy 73 kapubejáró), továbbá újjáépítésre kerül a IV. Béla úton egy buszöböl, 

mely alatt annak be és kivezető szakaszai között zárt csatorna van kiépítve mely szintén 

felújításra kerül.

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

Támogatási 

kérelem száma
Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve

Megvalósítási 

helyszín

Igényelt 

támogatás 

összege (Ft)

A projekt 

összköltsége 

(Ft)

Javasolt 

támogatás 

összege (Ft)

Támogatási 

arány (%)
Projekt rövid leírása



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.

Javasolt 

támogatás 

összege (Ft)

Támogatási 

arány (%)
Projekt rövid leírása

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

Támogatási kérelem 

száma
Támogatási kérelem címe Támogatást igénylő neve Megvalósítási helyszín

Igényelt támogatás 

összege (Ft)

A projekt 

összköltsége (Ft)



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.
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TOP-3.2.1-16-HE1 azonosítószámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívás Heves megye 
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TOP-4.2.1-16-HE1-

2017-00008

Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat 

működésének infrastrukturális 

fejlesztése

HATVAN VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Hatvan 199 340 364 Ft 199 340 364 Ft 199 340 364 Ft 100,00%

A projekt célja egy alkalmas épület átalakítása a szociális központ számára a város 

központjában (az ún. Középhatvanban), amelyben helyet kapna az intézményvezetés 

és a szociális feladatellátás keretében: a családsegítés, a pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek napközbeni 

ellátása, a fogyatékkal élők napközbeni ellátása, a támogató szolgáltatás; valamint a 

gyermekvédelmi ellátás keretében a gyermekjóléti szolgáltatáson belül a helyettes 

szülői szolgáltatás segítése. A magas szakmai színvonalnak megfelelő 

infrastrukturális körülmények megteremtése hozzájárul mind az ellátottak, mind a 

dolgozók munka- és életkörülményeihez. A Fogyatékkal élők Nappali 

Intézményének vállalhatatlan állapotú épülete helyett méltó körülmények közé 

kerülhetnének az ellátottak és gondozóik a megfelelő nagyságú, minőségű terek 

kialakításával, az akadálymentesség megoldásával. Ezáltal nem csak a mindennapi 

életminőségük javulna, hanem az újhatvani peremterületről a városközpontba 

kerüléssel bekapcsolódhatnak a város kulturális életébe, könnyebben juthatnak 

egészségügyi, orvosi ellátáshoz, több szabadidős, sport és kulturális programban 

vehetnek részt, amelyekből eddig a távolság és az utaztatási lehetőségek miatt 

kimaradtak. A többi hét szolgáltatás egy épületbe integrálása is a lakosságnak azt az 

igényét szolgálja, hogy a szolgáltatások elérése könnyebbé, hozzáférhetőbbé váljon. 

Az épületben teljeskörű akadálymentesítés történik, mely keretében akadálymentes 

wc, akadálymentesített tusoló, személyfelvonó készül. Csak olyan eszközök, 

bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak kerülnek beszerzésre, amelyek 

megfelelnek az igénybevevők életkori sajátosságainak.

TOP-4.2.1-16-HE1 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás Heves megye 
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