
A Képviselő-testület 91/2016. (II. 26.) sz. kt. határozatának melléklete 
Melléklet 

Felhívás 
kódszám

a 

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési 
keret 
(mFt) 

Benyújtás 

1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, ipari 
területek fejlesztésére 

Előkészítés: Kálmán 
András 

Jelenleg nem önkormányzati terület megvásárlását követően infrastrukturális 
fejlesztés feldolgozóipar jellegű KKV-k betelepítésére (Ipari park kialakítása) 

Terület kiválasztása! 10 ha-os korlát megszűnt! Rendezési Terv módosítható 2016. 
végéig. 

(Mezőgép, EVIG mögötti terület?) Ingatlan vásárlásra max. 2% számolható el.  

Fontos: Betelepülési szándék, értékbecslés, kötelező mellékletek előkészítése. 

Feladat: Egyeztetés szóba jöhető ingatlan tulajdonosokkal (Polgármester úr) 

 

200  
lehatárolt 
tartalék 

keretre 

02. 29. – 
05. 23. 

1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 

Előkészítés: Kálmán 
András 

Agrárlogisztikai fejlesztés 

Fontos: Fejlesztési elképzelés -  „C” főtevékenység (hűtés, raktározás, stb.) 

Helyszín – Mezőgazdasági telephely (Alkotmány u.) tanya része, vagy Refi Iskola. 

Tevékenységek, fejlesztései tartalmak meghatározása, költségszámítás. 

 

120 
lehatárolt 
tartalék 

keretre 

02. 29. – 
04. 25. 

1.2.1-15 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés  

Előkészítés: Kálmán A. 

Fürdő és kempingfejlesztés I. ütem, a kistérségi közös pályázat részeként, turisztikai 
termékcsomag keretében  

Fejlesztési elképzelések - Kistérségi közös projekt 2016-ban, célok meghatározása! 
Költségszámítás. 

 

30 
lehatárolt 

keretre 

02. 25. – 
04. 27. 

 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

Fürdő és kempingfejlesztés II. ütem, a kistérségi közös pályázat részeként, 
turisztikai termékcsomag keretében 

100 
lehatárolt 

keretre 

2017. év? 



Felhívás 
kódszám

a 

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési 
keret 
(mFt) 

Benyújtás 

Előkészítés: Kálmán A. 

 

 

Fejlesztési elképzelések. Költségszámítás. Kistérségi egyeztetés. 

1.4.1-15 A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása 
családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével 

Előkészítés: Szedlacsekné 
Farsang Margit 

Óvodafejlesztés, gyermek nappali ellátás, épület felújítás és eszközök beszerzése  

Ez az összeg legfeljebb 1 óvoda épület felújítására elegendő! 

2-es óvoda  felújítása! Műszaki és költség szempontból a 3. épület nem alkalmas a 
pályázat megvalósítására (tervezői vélemény szerint teljesen leromlott állapot, 
bővítése nem vagy nehezen oldható meg, a pályázati keretbe semmiképpen nem 
férne bele).A 2. sz. óvodában bővítés nélkül is kialakítható a 4 csoportszoba, így 
esélyesebb a pályázati keretből a felújítás finanszírozása. 

Két pályázat benyújtása: lehatárolt keretre (2. sz. ovi); -  szabad megyei keretre (4-
es ovi) 

 Indikátornál férőhely szám a feladat ellátási hely működési engedélyében szereplő 
férőhely szám. 

50 
lehatárolt 

keretre 

03. 21. – 
05. 23. 

2.1.1-15 Barnamezős területek 
rehabilitációja 

Előkészítés: Zábrákné 
Nyári Edit 

Lehetséges projekt: Vágóhíd épülete felújítása, bővítése, termelő funkciók 
kialakítása, vagy volt Kertészet területének rehabilitációja, rendezése. 

Ingatlan infrastruktúrájának felújítása (közművek, térburkolatok, tároló helyek) Új 
funkciókat kiszolgáló gépek, berendezések beszerzése. 

Feladat: ITS-be hogyan emelhetők be a területek?(+ közutas telep) 

nincs 

becsült 
összeg 

100-120 
mFt. 

02. 25. - 
05. 17. 

2.1.2-15 Zöld város kialakítása  

Előkészítés: Sóki Zoltán 

Városrehabilitáció A) kijelölt akcióterület zöld infrastruktúra rekonstrukciója, 
utcabútorok elhelyezése, kondipark; B) Piactér, multi funkciós rendezvénytér 
kialakítása,; C) Környezettudatosságot erősítő akcióprogramok megvalósítása 

A) Városközpont zöldterületeinek felmérése, fejlesztési igények meghatározása, 
költségbecslés készítése.  

220 
lehatárolt 

keretre 

02. 25. – 
05. 17. 



Felhívás 
kódszám

a 

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési 
keret 
(mFt) 

Benyújtás 

B) Piactér, Vásárcsarnok rendelkezik jogerős építési engedéllyel, tételes 
költségvetéssel. Ehhez kidolgozandó a multi funkciós rendezvénytér 
fejlesztési igénye és költségvonzata. 

C) Akcióprogramok és azok  költségvetésének kidolgozása,  

Mozi épület bevonásának lehetőségét meg kell vizsgálni! (felszámolás - Pénzügy) 

 

2.1.3-15 Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 

Előkészítés: Sóki Zoltán 

Belvízelvezető csatorna rendszer korszerűsítése Kiválasztott akcióterületen a 
belvízelvezetés megoldása.  

Feladat: Igazolás a korábbi csapadékvíz problémákról – katasztrófavédelem - 
megkérve. Elvezetett csapadékvíz befogadására a Kutaséri csatorna egy szakasza 
kiszélesíthető-e? - nem.  Zárt elvezetés rajta parkolóval tervezhető-e?egyeztetés 
alatt. Megépült szakasz üzemelési engedélyének egyeztetése - alkalmas-e további 
vízmennyiség befogadására? 

30 
lehatárolt 

keretre 

02. 18. – 
04. 18. 

3.1.1-15 Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

Előkészítés: Sóki Zoltán 

Kerékpárutak építése, felújítása, körforgalom építése  

Refi kerékpárút megépítése, meglévő kp-út felújítása, körforgalom építése és hozzá 
kapcsolódó fejlesztések a városközpontban.  

Feladat: Nyomvonalról telekhatáros helyszínrajz kérése építéshatóságtól, 
esetlegesen érintett magánterületek felderítése - megvan. 

nincs 01. 29. – 
03. 31. 

3.2.1-15 Energiahatékonyság és 
megújuló energiaforrás 
használat fokozása az 
önkormányzatoknál 

Előkészítés: Jankó 
Erzsébet 

Művelődési Ház tetőcsere, hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés az épület hátsó 
traktusában. 

Feladat: Energetikai adatok összegyűjtése 

 

60  

szabad 
megyei 
keretre 

Nincs 

kiírva 

3.2.2-15 Önkormányzatok által 100 % önkorm. tulajdonú vagy 100 % gazdasági társaság kizárólagos birtokában 35,8  Nincs 



Felhívás 
kódszám

a 

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési 
keret 
(mFt) 

Benyújtás 

vezérelt helyi közcélú 
energiaellátás 
megvalósítása megújuló 
energiaforrások 
felhasználásával 

Előkészítés: Szénási Gábor 

lévő, közcéllal működtetett épület energiaigényének kielégítése céljából!  

Termálkút felújítás, de nem a fürdő érdekében! Épületfűtés esetén javasolt az 
Alkotmány 62., a Kemping és az MTE öltöző fűtésének és használati melegvizének 
biztosítására kidolgozni. 

Feladat: Érintett épületek fűtés számláinak összegyűjtése 

szabad 
megyei 
keretre 

kiírva 

4.1.1-15 

1x hird. 

Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

Előkészítés: Majorné Balla 
Ildikó 

 

Refi orvosi rendelő és fogorvosi rendelők felújítása, eszközbeszerzés  

A lehatárolt keretből a Refi rendelő felújítása, eszközbeszerzése, a szolgálati lakás 
felújításával együtt! 

Szabad keret terhére a fogorvosi belső felújítása és eszközbeszerzése. Feladat: 
Eszközbeszerzési igények felmérése! 

60 
lehatárolt 

keretre 

02. 15. – 
05. 04. 

4.2.1-15 

1x hird. 

Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése  

Előkészítés: Kovács Éva 

 

Demens személyek nappali ellátására meglévő épület átalakítása (belső átalakítás, 
akadálymentesítése, udvar, kerítés, bútorzat) Táncsics u. 19. átalakítása, felújítása, 
eszközbeszerzés. Felmérése megtörtént, előkészítése folyamatban. 

Feladat: Eszközjegyzék, bútorjegyzék, udvari tárgyak meghatározása előírások 
alapján. 

60  

szabad 
megyei 
keretre 

02. 08. – 
04. 29 

4.3.1-15 Leromlott városi területek 
rehabilitációja 

Előkészítés: Szabóné 
Faragó Julianna 

 

 

Modern szociális bérlakások kialakítása, a közbiztonság javítását szolgáló 
tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő funkciók  

Első sorban a szegregált, ezt követően a szegregációval veszélyeztetett területen.  

Feladat: Egyeztetni, hogy a két terület egy pályázatban szerepeltethető-e?  

Bérlakásunk csak a 2. területen van. Fejlesztési tervek meghatározása, 
költségszámítás. (Kiegészítő tevékenységként közlekedésfejlesztés is lehetséges, 
pl buszforduló a vasúti megállóhelynél, útépítés a Bem utca egy szakaszán stb.) 

200  
lehatárolt 
tartalék 

keretre 

05. 16. – 
07. 15. 

5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási 
A) foglalkoztatási együttműködések (paktumok); B) Munkaerőpiaci 

80 03. 17. – 



Felhívás 
kódszám

a 

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési 
keret 
(mFt) 

Benyújtás 

együttműködések 

Előkészítés: Varga 
Gusztáv 

Augusz Zoltán 

programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programok 

Partnerek keresése, az együttműködés formáinak kialakítása.  

 

lehatárolt 
keretre 

07. 25. 

5.2.1-15 

1x hird. 

A társadalmi 
együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű 
komplex programok 

Előkészítés: Kovalik 
Angéla 

 

Több pályázat benyújtásához feltétel, hogy előzetesen ebben a konstrukcióban 
nyerjünk támogatást.  

Feladat: Egyeztetni, hogy mely fejlesztési pályázatokhoz kötelező előzetesen, majd 
ezekre kidolgozni. 

Humán Szolgáltató Központ lesz a konzorciumi partner. 

Rövid határidő! 

 

 02. 12. – 
03. 31. 

 
 


