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Tisztelt Képviselő-testület!
A Széchenyi Plusz (2021-2027) keretében megjelenésre kerültek az első Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) pályázati felhívások.
A kiírások még nem tartalmazzák Tolna Megye vonatkozásában a területspecifikus
mellékleteket. Ezek várhatóan november végén lesznek hozzáférhetőek.
Ez a melléklet tartalmazza a megyében rendelkezésre álló forrás összegét, a támogatási kérelem
benyújtásának szakaszait, az igényelhető vissza nem térítendő támogatások minimum és
maximum összegét, valamint az értékelési szempontokat.
Baranya és Somogy megye adatait alapul véve a rendelkezésre álló források legnagyobb része
az első benyújtási szakaszban hívható le. A támogatási kérelmek első benyújtási időszaka 2021.
december 1. – 2022. január 10. között van.
A támogatási kérelmek benyújtásának feltétele minden esetben Megalapozó dokumentum
vagy Projekt-előkészítő Tanulmány készítése.
Építési beruházás esetén
- helyszínrajz,
- vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és
- rövid műszaki leírás.
Belterületi vízrendezés esetén
- átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület lehatárolásáról a települési szövetben
(térkép),
- a tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása,
- meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció,
- a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának a szakmai
koncepcióra vonatkozóan kiadott előzetes szakvéleménye.
Belterületi utak fejlesztése esetén
- a település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen beazonosítható módon
jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i),
- a beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz,
- ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres
távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket,
- a projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő
állapotot alátámasztó fotódokumentáció,
- közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása,

-

hatályos településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat
és Szabályozási terv).

Megjelent felhívások, amelyekre támogatási kérelmet szeretnénk benyújtani:
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21)
Tervezett fejlesztés:
- Bölcsőde támfal javítás, óvodai játszóudvarok fejlesztése, főzőkonyha átalakítása,
bővítése.
Élhető települések (TOP_PLUSZ-1.2.1-21)
Tervezett fejlesztés:
- belterület vízelvezető-hálózat fejlesztése (Pentelei utca, Templom utca vége, Kadarka
utca és Szőlőskertek utca)
Megjelenés előtt álló felhívások, amelyekre támogatási kérelmet szeretnénk benyújtani:
Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21)
Tervezett fejlesztés:
- belterületi utak fejlesztése (Pentelei utca, Templom utca vége, Kadarka utca és
Szőlőskertek utca)
Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.1-21)
Tervezett fejlesztés:
- Ipari park útjainak felújítása
- Vásártér fejlesztése
Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21)
Tervezett fejlesztés: Komplex turisztikai fejlesztés Dunaföldváron a Duna-parton II. ütem
- teniszpálya rekonstrukció
- út- és járdaburkolat felújítása (Beszédes József híd melletti bekötő utak felújítása, Sóház
utca, Rákóczi utca, Duna utca)
- parkolók kialakítása (20 éves fák területén a híd déli oldalán, és a Rákóczi u. Hősök tere
kereszteződésében)
- elektromos autó töltőhely kialakítása
- futópálya, kutyafuttató és streetball kosárlabda pálya kialakítása
- kishajó kikötő férőhelybővítése, energetikai fejlesztés
- Duna mederkotrás
- sétahajó beszerzés és elektromos városnéző kisbusz beszerzés
A tervezett beruházásokhoz szükséges engedélyezési szintű tervdokumentációk elkészítésére
sem fedezet, sem idő nem áll rendelkezésre, ezek elkészítésére és engedélyeztetésére nyertes
pályázat esetén lesz lehetőség az 1. mérföldkő teljesítéséig, amelyre rendelkezésre álló határidő
18 hónap.
Ellenben a támogatási kérelem benyújtásához szükségesek a szakmai tanulmányok és tervezési
koncepciók, felmérési tervek elkészítése, amelyek költségeinek fedezetére vonatkozóan 20
millió forint költségkeretet javaslok elkülöníteni.
A fedezet a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható.

A felsorolt fejlesztési elemek megvalósíthatósága függ majd a megyei területspecifikus
mellékletben meghatározott szempontoktól, az igényelhető támogatás mértékétől, illetve az
elkészítendő szakmai tervezési koncepcióktól, valamint a teljesíthető indikátoroktól.
A benyújtandó támogatási kérelmek részletei a későbbi testületi ülések alkalmával a képviselők
részére bemutatásra kerülnek.
Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Dunaföldvár, 2021. november 9.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. szükséges a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
(TOP_PLUSZ-3.3.1-21), az Élhető települések (TOP_PLUSZ-1.2.1-21), a Belterületi
utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21), a Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_PLUSZ1.1.1-21), valamint a Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) című
pályázati felhívások előkészítése a későbbi támogatási kérelmek benyújtása érdekében.
2. a Széchenyi Plusz (2021-2027) keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program Plusz (TOP PLUSZ) pályázati felhívások tekintetében projektek előkészítésére
20 millió forint költségkeretet biztosít a 2021. évi költségvetés általános tartaléka
terhére.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott költségkeret terhére az
1. pontban meghatározott pályázati felhívások vonatkozásában a támogatási kérelmek
előkészítésével kapcsolatban a projekt-előkészítő tanulmányok, tervezési koncepciók
elkészítésére vonatkozóan a megbízási szerződések megkötésére, illetve a szükséges
intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Határidő:
folyamatos
Erről értesül:
1. Pénzügyi és Adó Iroda
2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda

