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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2021.(XI.11.) KT határozatában 

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_PLUSZ-

1.1.1-21), 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.  

 

A pályázatok előkészítése érdekében megbízási szerződések keretében megrendelésre kerültek 

az alábbi tervezési koncepciók elkészítése: 

 

- a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21) 

pályázathoz a főzőkonyha átalakítása, bővítésének konyhatechnológia terve és bölcsőde 

támfal javítása  

- az Élhető települések (TOP_PLUSZ-1.2.1-21) pályázathoz a Dunaföldvár, Pentelei 

utca, Kadarka utca, Templom utca, Kossuth tér, Szőlőskertek útja által érintett területek 

csapadékvíz elvezetése  

- a Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21) pályázathoz Dunaföldvár, 

Pentelei utca, Szőlőskertek útja valamint a Rizling utca útburkolatának és 

alépítményeinek felújítása, korszerűsítése megerősítése valamint meglévő földút 

burkolattal történő kiépítése 

- a Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.1-21) pályázathoz Dunaföldvár, Hunyadi 

park és Hunyadi tér területén felújítandó szilárd burkolatú utak és csapadékvíz elvezetés 

- a Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) pályázathoz a Duna-partra 

vezető utak, járdák és parkolók felújításának terve 

 

A 2021. évi elfogadott költségkeret teljes összege felhasználásra került, illetve szerződéssel 

lekötött pénzeszköz.   

 



Az elmúlt időszakban (2022. február-március) megjelentek a pályázati kiírások Tolna megyére 

vonatkozó területspecifikus mellékletei, az igényelhető támogatási összegekkel, valamint a 

pályázatok benyújtási határidejével.  

 

- a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21) 

pályázat – benyújtási határidő: 2022.04.29. maximálisan igényelhető támogatás: 740 m 

Ft 

 

- a Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) pályázat – benyújtási 

határidő: 2022.04.29. maximális igényelhető támogatás 792 m Ft  

 

- a Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21) pályázat – benyújtási határidő: 

2022.05.20. maximális igényelhető támogatás 300 m Ft 

 

- a Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.1-21) pályázat – benyújtási határidő: 

2022.06.10. maximális igényelhető támogatás 408 m Ft 

 

- az Élhető települések (TOP_PLUSZ-1.2.1-21) pályázat – benyújtási határidő: 

2022.10.07. maximális igényelhető támogatás: 1200 m Ft 

 

A felsorolt pályázatokon kívül további pályázati kiírásokra vonatkozóan is van 

lehetőségünk támogatási kérelem benyújtására.  

 

- a Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21) 

pályázat – benyújtási határidő: 2022.05.02. maximális igényelhető támogatás 400 m Ft 

 

Fejlesztés: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése: 

a. A Duna utca 13. szám alatti ingatlan fejlesztése, akadálymentesítése (Idősek nappali 

ellátása mellett szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása)  

b. A Kossuth L. u. 14. szám előtt 22 kW teljesítményű DC elektromos töltőoszlop 

létesítése, kerékpár támaszok kiépítése.  

c. Elektormos meghajtású személygépkocsi beszerzése 

d. Eszközbeszerzések 
 

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21) 

pályázat - benyújtási határidő: 2022.06.17. maximális igényelhető támogatás 600 m Ft 

 

Fejlesztés: helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, 

korszerűsítése  

Elszámolható tevékenységek:  

a) Épületenergetikai fejlesztések, hőtermelők, hőelosztók, légkezelők és épületklímák 

fejlesztése, épület- és technológiai automatizálási tevékenység, világítás, abszorpciós 

központi hűtőberendezések telepítése és kompresszoros folyadékhűtő kiváltása, 

gépészeti rendszer korszerűsítés, hőszivattyú beépítés, puffertároló kialakítás. 

b) Termálvíz kutak létesítése és bővítése, felújítása, kúttechnológiai fejlesztés, 

csurgalékvíz-, uszoda- és termálvíz hőtartalmának hasznosítása, a keletkező hulladékhő 

gyógyfürdő területén kívüli hasznosítása kizárólag középületek meglévő fosszilis 

energiaigényének kiváltására, amennyiben energetikai számítás alapján a kalkulált 

üvegházhatásúgáz-csökkenés mennyisége a tárgyi projekt keretében ÜHG csökkenés 

indikátor hozamként elszámolásra kerül. 



c) Kísérőgáz hasznosítás, beleértve a gyógyfürdő területén kívüli hasznosítást, 

amennyiben az abból származó üvegházhatásúgáz-csökkenés a tárgyi projekt keretében 

az ÜHG csökkenés indikátor hozama részeként vállalásra kerül. 

d) Fotovoltaikus kiserőművek telepítése és bővítése az 50 kW - 499,99 kW teljesítmény 

tartományban. 

e) Egyéb, a vízkezeléshez, medencetechnológia kialakításhoz és korszerűsítéshez 

kapcsolódó fejlesztések, vezetékek és szerelvények hőszigetelése, medence takarás, 

mérőrendszerek kialakítása. 

 

A támogatási kérelmek benyújtásának feltétele minden esetben Megalapozó dokumentum 

készítése. 

 

A költségkeret a tervezési koncepciók, felmérési tervek elkészítésére lekötésre került, így a 

megalapozó dokumentációk elkészítési költségeinek fedezetére vonatkozóan 21 millió forint 

költségkeretet javaslok elkülöníteni. 

 

A fedezet a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható.  

 

Nyertes pályázatok esetén a megalapozó tanulmányok költsége utófinanszírozással 

elszámolható.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2022. április 12. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. 21 millió Forint költségkeretet biztosít a 2022. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére 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_PLUSZ-1.1.1-21), a Helyi 

és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21), valamint az Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21) című pályázati 

felhívásokra vonatkozóan a támogatási kérelmek benyújtása érdekében a megalapozó 

tanulmányok elkészítésére. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban meghatározott költségkeret terhére az 

1. pontban meghatározott pályázati felhívások vonatkozásában a támogatási kérelmek 

előkészítésével kapcsolatban a projekt-előkészítő tanulmányok elkészítésére 

vonatkozóan a megbízási szerződések megkötésére, illetve a szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 


