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0. Verziókövetés 

A megyei közgyűlésnek benyújtott 1. verzió. 

1. Stratégiai beágyazottság 
 

1. táblázat: FVS stratégiai célmátrix 

1. stratégiai cél: Gyulai 

járás népességmeg-

tartó képességének 

erősítése 

2.stratégiai cél: A járás 

gazdasági stabilitásá-

nak erősítése, magas 

adaptációs képességű 

gazdasági szerkezet 

kialakítása 

3. Stratégiai cél: Háttér 

infrastruktúra fejlesz-

tése 

4. stratégiai cél: Járási 
szintű kibocsátáscsök-
kentés és a klímaválto-
zás hatásainak mérsék-
lése 

    

    

kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok 

Helyi identitást erősítő 

programok és közössé-

gek támogatása 

Ipari és logisztikai po-

zíció erősítése 

Közlekedési rendsze-

rek fejlesztése 

Zöldinfrastruktúra-há-
lózat és a természet 
alapú vízgazdálkodás 
fejlesztése 

Humán szolgáltató in-

tézmények korszerűsí-

tése, az ellátás szélesí-

tése a kistérségi több-

célú társuláson belüli 

feladatelosztással 

Turisztikai kínálat bő-

vítése a járásban, él-

ményprogramok ösz-

szehangolása 

Városüzemeltetés ha-

tékonyságának növe-

lése 

Kibocsátáscsökkentést 
szolgáló energia- és 
hulladékgazdálkodás 

A fiatalok munkaválla-

lási lehetőségeinek szé-

lesítése és az életkörül-

ményeik javítása 

Adaptív termelési fel-

tételek kialakítása, a 

helyi termékek támo-

gatása 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosperáló járás Zöldülő járás 

Digitális járás 

Megtartó járás 

Kiszolgáló járás 
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Városrészi szintű összefüggések 

Gyula és térsége stratégiai céljai és beavatkozási területei lefedik összes városrészt és a járás minden 
települését. 

Várostérségi szintű összefüggések 

2. táblázat: Várostérségi összefüggések leképezése 

Várostérségi 
leképezés 

 Gyula Elek Kétegyháza Lőkös-
háza 

Stratégiai cél Gyulai járás népességmegtartó képességé-

nek erősítése 
X X X X 

kapcsolódó 

részcélok 
Helyi identitást erősítő programok és közös-

ségek támogatása 
X X X X 

 Humán szolgáltató intézmények korszerűsí-

tése, az ellátás szélesítése a kistérségi több-

célú társuláson belüli feladatelosztással 

X X X X 

 A fiatalok munkavállalási lehetőségeinek szé-

lesítése és az életkörülményeik javítása 
X X X X 

Stratégiai cél A járás gazdasági stabilitásának erősítése, 

magas adaptációs képességű gazdasági 

szerkezet kialakítása 

X X X X 

kapcsolódó 

részcélok 
Ipari és logisztikai pozíció erősítése 

X X X X 

 Turisztikai kínálat bővítése a járásban, él-
ményprogramok összehangolása 

X X X X 

 Adaptív termelési feltételek kialakítása, a he-
lyi termékek támogatása 

X X X X 

Stratégiai cél Kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése X X X X 

kapcsolódó 
részcélok 

Közlekedési rendszerek fejlesztése 
X X X X 

 Városüzemeltetés hatékonyságának növe-
lése 

X X X X 

Stratégiai cél Járási szintű kibocsátáscsökkentés és a klímavál-
tozás hatásainak mérséklése 

X X X X 

kapcsolódó 
részcélok 

Zöldinfrastruktúra-hálózat és a természet 
alapú vízgazdálkodás fejlesztése 

X X X X 

 Kibocsátáscsökkentést szolgáló energia- és 
hulladékgazdálkodás 

X X X X 

 

A várostérségi leképezésre vonatkozó pontosabb információk a beavatkozási területeket bemutató 

alábbi táblázat tartalmazza, ahol az egyes egyedi és akcióterületi beavatkozások/projektek esetében 

az érintett települést jelöltük és külön jelöltük a térségi együttműködéssel kialakítandó vagy/és háló-

zatos beavatkozásokat/projekteket. Abban az esetben, ha mind a települések, mind a térségi szintű 

összehangolás jelölve van, azt jelenti, hogy a települések az egyedileg megvalósított projektjeiket járási 

szinten koordinálva, egymást kiegészítve törekednek megvalósítani.



 

Intézkedés Beavatkozás Térségi Szintű  

Összehango-

lás/ Hálózatos 

Gyula Elek Kétegyháza Lőkösháza 

GYULAI JÁRÁS NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE 

HELYI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ PROGRAMOK ÉS KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA 

Nemzetiségi és helyi identitáshoz kö-

tődő programok támogatása 

Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése  X X X X 

Falunapok, nemzetiségi, települési, gasztronómiai rendezvé-

nyek szervezése 
X X X X X 

Sport-és szabadidős területek és kultu-

rális létesítménye bővítése, fejlesztése 

Szabadidős és sport fejlesztések, játszóterek, közösségi te-

rek bővítése és megújítása 
 X X X X 

Kulturális intézmények bővítése, fejlesztése   X X X 

Cselekvő közösség létrehozása Civil szervezetek támogatása  x   x 

Közösségi településszépítő és fenntartó programok fejlesz-

tése, helyi értékek védelme 
 x x x x 

Nemzetiségi nevelési, oktatási progra-

mok támogatása 

Oktatási-nevelési nemzetiségi pedagógiai programok fejlesz-

tése X X X X  

Helyi közösség kommunikációjának fej-

lesztése 

Városi applikációk fejlesztése - kétirányú kommunikációs le-

hetőségek kialakítása 
X X    

Helyi média termékek fejlesztése   x   

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE, AZ ELLÁTÁS SZÉLESÍTÉSE A KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSON BELÜLI FELADATELOSZTÁSSAL 

Korszerű trendeknek megfelelő idős-

gondozás kiépítése  

Jelzőrendszeres szolgáltatás kialakítása, erősítése X X X X X 

Nappali ellátás hosszított és hétvégi nyitva tartásának támo-

gatása 
x x x x x 

Szakápolási tevékenység támogatása x   x x 

Tanyagondnoki szolgáltatása biztosítása 
 

  x x 

Integrált járási gyermekprogramok ke-

retében a szakmai hálózatok megerősí-

tése 

Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása X  X X X 

Családsegítő központ fejlesztése - Minden település számára 

állandó család és gyermekjóléti szakemberek biztosítása 
X X X X X 

Oktatási esélyteremtés a hátrányos 

helyzetű gyermekek számára 

Tanodai szolgáltatások kialakítása x x x x x 

Kollégiumi körülmények között megvalósuló prevenciós 

programot támogatása 
x x  x  
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Intézkedés Beavatkozás Térségi Szintű  

Összehango-

lás/ Hálózatos 

Gyula Elek Kétegyháza Lőkösháza 

Pedagógiai szakszolgálati intézmények eszközellátottságá-

nak és utaztatási szolgáltatásainak bővítése 
x  x   

Nyári gyermekfelügyeletek és programok biztosítása x x x x x 

Humán alapellátás intézményi hátteré-

nek biztosítása 

Óvoda és bölcsődei intézmények felújítása, bővítése  X X X  

Szociális alapellátó intézmények felújítása, közétkeztetési 

szolgáltatás biztosítása  
X X X  X 

Egészségügyi ellátó intézmények felújítása, bővítése  X X X  

A FIATALOK MUNKAVÁLLALÁSI LEHETŐSÉGEINEK SZÉLESÍTÉSE ÉS AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEIK JAVÍTÁSA 

Fecskeházak és bérlakásprogramok  Meglévő bérlakások felújítása   X X  X 

Önkormányzati bérlakás portfólió folyamatos bővítése  X X  X 

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatható-

ságának növelése 

Helyi munkaerő-piaci igényekhez is illeszkedő, szakképzési 

intézmény fejlesztés 
X X X X  

Digitális kompetencia fejlesztése X     

Gyakornoki programok X     

Közfoglalkoztatás keretében helyi élelmiszer termelés   X  X 

A JÁRÁS GAZDASÁGI STABILITÁSÁNAK ERŐSÍTÉSE, MAGAS ADAPTÁCIÓS KÉPESSÉGŰ GAZDASÁGI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA 

IPARI ÉS LOGISZTIKAI POZÍCIÓ ERŐSÍTÉSE 

Vállalkozások számára telephely infra-

struktúra fejlesztések 

Kisebb ipari parkok kialakítása és barnamezős területek ipari 

parkká alakítása 
X  X X X 

Gyula Déli Ipari Park bővítése  X    

Logisztikai szolgáltatásokhoz kötődő vál-

lalkozások támogatása 

Nemzetközi vasútvonalhoz kapcsolódó inkubátorház, ipari 

telephely kialakítása 
   X X 

Vállalkozásokkal való együttműködés 

erősítése  

Vállalkozásfejlesztési ügynökségi modell bevezetése,  Pályá-

zati tanácsadó és képzési, mentori programok 
X     

TURISZTIKAI KÍNÁLAT BŐVÍTÉSE A JÁRÁSBAN, ÉLMÉNYPROGRAMOK ÖSSZEHANGOLÁSA 

„Slow” turisztikai kínálatok bővítése Aktív turizmushoz kötődő fejlesztések X X X X X 

Horgász- vadászturizmus fejlesztése  X X X X 
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Intézkedés Beavatkozás Térségi Szintű  

Összehango-

lás/ Hálózatos 

Gyula Elek Kétegyháza Lőkösháza 

Szálláshely bővítés Falusi turizmus szálláshelyfejlesztés   X X X 

ADAPTÍV TERMELÉSI FELTÉTELEK KIALAKÍTÁSA, A HELYI TERMÉKEK TÁMOGATÁSA 

Mezőgazdasági kisüzemek korszerűsí-

tése, alapanyagtermelés fejlesztése 
Állattenyésztés fejlesztése  X X X X 

Biogazdálkodás  X X X X 

Termelés eszközrendszerének, módszertanának és termé-

nyeinek megfelelő megválasztása a klímaváltozás hatásainak 

mérséklésére és előkészületeként 

 
X X X X 

Klímaváltozás hatását mérséklő vízgaz-

dálkodási rendszerek fejlesztése 

Vízvisszatartás ösztönzése, öntözővíz csatornák fejlesztése X     

Vízgazdálkodási társulások létrehozása (országos program-

hoz csatlakozás) 
X     

Rövid ellátási láncok fejlesztése Termelői helyi piacok fejlesztése, helyi termékek bevonása a 

közétkeztetésbe 

 
X X X X 

Digitális járási termelői piactér X     

Élelmiszeripari fejlesztések Gyulahús fejlesztése   X    

Élelmiszer feldolgozó üzemek fejlesztése  
 

X X X X 

Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesz-

tése 

Mezőgazdasági utak karbantartása  X X X X 

Mezővédő erdősávok fejlesztése X     

Mezőőri szolgálat kialakítása  X    

KISZOLGÁLÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE 

Közúti infrastruktúra fejlesztés Belterületi útfejlesztés  X X X X 

Csomópont fejlesztés  X    

Szelíd közlekedés fejlesztése  Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése X X X X X 

Gyalogos infrastruktúra fejlesztése  X X X X 

Kerékpártárolók fejlesztése  X X X X 

Gyalogos és kerékpáros útbaigazító rendszer X     

VÁROSÜZEMELTETÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE 
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Intézkedés Beavatkozás Térségi Szintű  

Összehango-

lás/ Hálózatos 

Gyula Elek Kétegyháza Lőkösháza 

Környezet és közbiztonság erősítése Közvilágítási infrastruktúra fejlesztése  X X X X 

Környezeti monitoring kialakítása, meglévő köztéri kamera-

rendszerek bővítése 
X X X X X 

Digitális városüzemeltetés megvalósí-

tása 

Adatalapú döntéstámogató rendszer fejlesztése  X    

Adatbázisok digitalizálása és a szükséges humán képességek 

fejlesztése 
X     

Adatgazdálkodás fejlesztése Nyílt adatplatformok kialakítása X     

JÁRÁSI SZINTŰ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉS ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSE 

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT ÉS A TERMÉSZET ALAPÚ VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE 

Zöldterületi és zöldfelületi fejlesztések Új zöldterületek kialakítása, meglévők fenntartása, idős fák 

védelem, növénycsere programok 
 X X X X 

Lakossági és intézményi zöldfelületek bekapcsolása a zöld-

infrastruktúra hálózatba 
 X X X X 

Vízfolyások rehabilitációja és árvízvé-

delmi fejlesztések 

Élővíz-csatorna rehabilitációja  X    

Árvízvédelem - Városi körtöltés megújítási program kidolgo-

zása 
 X    

Csapadékvíz-gazdálkodás természetkö-

zeli megoldások alkalmazásával 

A csapadékvíz-tározás és -használat megújítása  X X X X 

A csapadékvíz gazdálkodást népszerűsítő lakossági kampány X     

Kibocsátáscsökkentést szolgáló energia- és hulladékgazdálkodás 

Épületenergetikai fejlesztések   Közintézmények és önkormányzati lakóépületek energetikai 

megújítása 
 X X X X 

Lakossági épületenergetikai tanácsadó pont létrehozása, la-

kossági szemléletformálás 
X X    

Megújuló energiatermelés ösztönzése 

energiaközösségek létrehozásával 

Az energiahatékonyság és a megújuló energiák alkalmazásá-

nak ösztönzése az iparban és a szolgáltatásokban 

 
X X X X 
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Intézkedés Beavatkozás Térségi Szintű  

Összehango-

lás/ Hálózatos 

Gyula Elek Kétegyháza Lőkösháza 

A Várfürdő vizében található metántartalom gázmotoros 

hasznosítása 
 X    

A keletkezett hulladék mennyiségének a 

csökkentés 

Lakossági és vállalkozási szelektív hulladékgyűjtési rendsze-

rek fejlesztése 
X X X X X 

Hulladékgazdálkodással összefüggő lakossági szemléletfor-

málás  
X     

Komposzttelep termékének értékesítése 
 

X    

 

 

A központi és a szatellit települések közötti forrás lakosságarányosan lett elosztva. A forráselosztás megfelel annak a kritériumnak, hogy a teljes keret legalább 

25%-a térségi projektek megvalósulását szolgálja és ezen a 25%-on belül legfeljebb 30% fordítható a központi város területén megvalósuló projektekre.   



 

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 
 

3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 

 

FVS-TOP Plusz 

kapcsolat.xlsx
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3. Konkrét beruházások 
 
A táblázat elkülönítetten tartalmazza az elfogadott TOP PLUSZ forráskeretre, valamint az 
esetleges tartalékkeretre tervezett projekteket. 

A kék mezőkben a TVP keretére (városi TOP Plusz keret) elsődlegesen tervezett beruházások szerepel-

nek, a zöld mezőkön a kereten túli (tartalék), de szintén illeszkedő fejlesztések találhatók.  
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4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín (város 
/térségi telepü-

lés) 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító Együttműködés Indikátor 
Célérték (be-

csült) 

Prioritás 
1. 

P1.V1 projekt: Élővíz-csatorna kör-
nyékének rehabilitációja Szent 
László utcától a K. Schiffert utcáig 
(Mesepark kialakítása a Kisökörjá-
rásban; Rabbi ház kulturális és tu-
risztikai célú kialakítása;  
Élővíz-csatorna partjának rehabili-
tációja a Szt. László utcától a Budai 
N. Antal utcáig, benne a Bodoky-
híd és a Béke sgt-i híd felújítása; 
Vizi fogadóépület fejlesztése. 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Gyula 1 450 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Az éghajlat-
változáshoz 
való alkal-
mazkodás 
céljából épí-
tett vagy fel-
újított zöld 
infrastruk-
túra 

1,4 ha 

P1.V2 projekt: Rendezvényterek / 
"Rendezvénypajták" kialakítása 
(Wesselényi-tó, Erkel-tó, Paradi-
csom, Kisökörjárási-tó) 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 40 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Az éghajlat-
változáshoz 
való alkal-
mazkodás 
céljából épí-
tett vagy fel-
újított zöld 
infrastruk-
túra 

3 ha 

P1.V3 projekt: Belterületi csapa-
dékvíz elvezető rendszer felújítása, 
karbantartása IV. 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Gyula 400 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi   
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P1.V4 projekt: Vértanúk úti és Csa-
bai úti kerékpárutak fejlesztése 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Gyula 145 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Támogatott 
célzott ke-
rékpáros inf-
rastruktúra 

1,5 km 

P1.V5 projekt: Temesvári úti kerék-
párút felújítása 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Gyula 200 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Támogatott 
célzott ke-
rékpáros inf-
rastruktúra 

1,8 km 

P1.V6 projekt: Széchenyi úton ke-
rékpárút létesítése 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Gyula 205 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Támogatott 
célzott ke-
rékpáros inf-
rastruktúra 

0,7 km 

P1.V7 projekt: Halácsy - Béke sgt. 
kereszteződésében körforgalom 
létesítése, parkolók kialakítása  

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Gyula 300 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi   

P1.V8 projekt: Városerdő, Fő utca 
aszfaltozása 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Gyula 50 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

0,7 km 

P1.V9 projekt: A közösségi és kul-
turális hasznosítású Almásy-kas-
tély Stefánia-szárnyában irodák ki-
alakítása  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 140 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi   

P1.T1 projekt: Helyi piac felújítása, 
parkoló kialakítása.  

A járás gazdasági 
stabilitásának 
erősítése, magas 
adaptációs képes-
ségű gazdasági 
szerkezet kialakí-
tása 

Kétegyháza 60 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi 
Nem pénz-
ügyi támoga-
tásban ré-
szesített vál-
lalkozások 

10 db 

P1.T2 projekt: A helyi értékeinknek 
helyet adó Gyűjtemények Háza fel-
újítása, parkoló kialakítása.  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Kétegyháza 80 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi   
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P1.T3 projekt: Meglévő kerékpárút 
felújítása Toldi u. utolsó tized.   

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Kétegyháza 15 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi Támogatott 
célzott ke-
rékpáros inf-
rastruktúra 

1 km 

P1.T4 projekt: Szabadtéri színpad 
fedése 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Kétegyháza 11 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi   

P1.T5 projekt: Közterületi bútorok 
telepítése, új zöld felületek kialakí-
tása fásítás, virágosítás, parkok, ta-
vak környéke, ártézi kút felújítása 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Kétegyháza 40 millió Ft                                                     Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi Az éghajlat-
változáshoz 
való alkal-
mazkodás 
céljából 
épített vagy 
felújított 
zöldinfra-
struktúra 

3 ha 

P1.T6 projekt: Szabadidős sport 
park létrehozása: gördeszkapálya, 
KRESZ pálya építése 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Kétegyháza 45 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi   

P1.T7 projekt: Műfüves pálya Erkel 
u. sportpálya 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Kétegyháza 20 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi   

P1.T8 projekt: Az alábbi kétegyházi 
belterületi utak építése: Kastély u., 
Rózsa u., Erdő sor, Verőfény- Erdő 
sor összekötő, Ady u., Hősök utca, 
Hold utca, Széchenyi u. IV. tized 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Kétegyháza 210 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

3 km 

P1.T9 projekt: Rendezvénypajta ki-
alakítása a községi művelődési ház 
udvarán 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Lőkösháza 10 millió Ft Lőkösháza Önkor-
mányzata 

egyedi    



15 
 

P1.T10 projekt: Szabadidős sport 
park létrehozása: gördeszkapálya, 
játszótér, sportpark kialakítása 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Lőkösháza 15 millió Ft Lőkösháza Önkor-
mányzata 

egyedi   

P1.T11 projekt: Az alábbi lőkösházi 
belterületi utak burkolatfelújítása 
4 cm-es kopóréteggel és padkaren-
dezés: Petőfi, Árpád, Kossuth, Jó-
kai, Nagykör , Arany J.  Kiss Ernő, 
Rákóczi utcák szakaszosan 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Lőkösháza 84 millió Ft Lőkösháza Önkor-
mányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

2, 5 km 

 P1.T12 projekt: Turisztikai infor-
mációs központ, hagyományok 
háza közösségi tér kialakítása az 
513 hrsz-ú ingatlanban. 5742 ELEK, 
Lőkösházi út 30.. 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Elek 60 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi   

P1.T13 projekt: Az 555/3 hrsz-ú pi-
actér fejlesztése, továbbá fedett 
árusító terület, új padok és parko-
lók kialakítása. 

A járás gazdasági 
stabilitásának 
erősítése, magas 
adaptációs képes-
ségű gazdasági 
szerkezet kialakí-
tása 

Elek 70 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Nem pénz-
ügyi támoga-
tásban ré-
szesített vál-
lalkozások. 

9 db 

P1.T14 projekt: Ipartelep kialakí-
tása, a helyi vállalkozók részére, il-
letve telephelyként való biztosí-
tása 030/25 hrsz. 

A járás gazdasági 
stabilitásának 
erősítése, magas 
adaptációs képes-
ségű gazdasági 
szerkezet kialakí-
tása 

Elek  88 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Nem pénz-
ügyi támoga-
tásban ré-
szesített vál-
lalkozások. 

3 db 

P1.T15 projekt: A földburkolatos 
1398 hrsz-ú Hunyadi utca belterü-
leti út aszfaltburkolattal való ellá-
tása, 600 méter.  
 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Elek 69 millió Ft  
 

Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

0,6 km 
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P1.T16 projekt: A földburkolatos 
1420 hrsz-ú Kazinczy utca aszfalt-
burkolattal való ellátása, 250 mé-
ter.  
 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Elek 29 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

0,25 km 

P1.T17 projekt: A földburkolatos 
Attila utca aszfaltburkolattal való 
ellátása, 200 m.   (1068;1069 hrsz.) 
 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Elek 23 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

0,2 km 

P1.T18 projekt: A földburkolatos 
Vécsey sor belterületi út aszfalt-
burkolattal való ellátása, 1200 mé-
ter.  (2225; 803; 86; 1128 hrsz)  
 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Elek 138 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

1,2 km 
 

P1.T19 projekt: A 452/ 2 hrsz-ú te-
rületen található Hősök Kertjében, 
egységes közterületi bútorok tele-
pítése, zöld felület telepítése, új 
zöld felületek kialakítása, 40 méter 
hosszú rekortán futókör, sétány ki-
alakítása díszburkolattal, korszerű 
energiatakarékos térvilágítás kiala-
kítása, cserjésítés, fásítás, virágosí-
tás és a terület bekerítése.  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Elek 40 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Az éghajlat-
változáshoz 
való alkal-
mazkodás 
céljából 
épített vagy 
felújított 
zöldinfra-
struktúra  

6,6 ha 
 

P1.T20 projekt: Elek város köz-
pontjában, található tereken egy-
séges közterületi bútorok telepí-
tése, zöld felület telepítése, ren-
dezvénytér kialakítása, új zöld felü-
letek kialakítása, sétányok kialakí-
tása díszburkolattal, a " Rézi kút" 
felújítása, cserjésítés, fásítás, virá-
gosítás (hrsz: 2). Telek területe: 
2341 m2.  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Elek 45 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Az éghajlat-
változáshoz 
való alkal-
mazkodás 
céljából 
épített vagy 
felújított 
zöldinfra-
struktúra. 

0,2 ha. 
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P1.T21 projekt: Aktív turisztikai há-
lózat fejlesztése: egy vagy több 
gyalog, és/vagy kerékpárral is tel-
jesíthető turistaútvonal kialakí-
tása, amelyek bemutatják Elek, 
Gyula, Kétegyháza és Lőkösháza 
nevezetességeit és értékeit. 

A járás gazdasági 
stabilitásának 
erősítése, magas 
adaptációs képes-
ségű gazdasági 
szerkezet kialakí-
tása 

Elek 20 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Támogatott 
kulturális és 
idegenfor-
galmi he-
lyek száma 

4 db 

 

P1.T22 projekt: Tervezési doku-
mentumok előállítása 

Mindegyik Gyula, Kétegy-
háza, Lőkösháza, 
Elek 

80 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Az integrált 

területfej-

lesztési stra-

tégiák kere-

tébe tartozó 

projektek ál-

tal érintett la-

kosság (fő) 

37848 fő 

 

      Támogatott 
integrált te-
rületfejlesz-
tési straté-
giák 

1 db 

kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

Projekt 1: Vértanúk útja aszfalto-
zása 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Gyula  250 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

0,7 km 
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Projekt 2: Temesvári út aszfalto-
zása 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Gyula  250 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

2,7 km 

Projekt 3: Nagyváradi út aszfalto-
zása 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Gyula  150 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Átépített 
vagy korsze-
rűsített köz-
utak hossza 
– nem TEN-T 

0,9 km 

Projekt 4: Kerékpársáv létesítése 
Lőkösháza Eleki út teljes hosszában 
1300 méter 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Lőkösháza 591 millió Ft Lőkösháza Önkor-
mányzata 

egyedi Támogatott 
célzott ke-
rékpáros inf-
rastruktúra 

1,3 km 

Projekt 5: Beleterületi csapadék-
vízelvezető rendszer felújítása 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Lőkösháza 200 millió Ft Lőkösháza Önkor-
mányzata 

egyedi   

Projekt 6: Látványtó tó és pihenő-
park kialakítása a Kétegyházi úti zá-
portározó helyén 1434/4 hrsz.  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Elek 120 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Az éghajlat-
változáshoz 
való alkal-
mazkodás 
céljából épí-
tett vagy fel-
újított zöld-
infrastruk-
túra 

23,7 ha 
 

Projekt 7: A 0111/1, 0111/3, 
0113/12, 0139, és 0140/3 hrsz-ú 
horgásztavak és környezetének a 
fejlesztése. A horgászturizmus erő-
sítése.  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Elek 220 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Támogatott 
kulturális és 
turisztikai 
helyszínek 
száma 

1 db 
 

Projekt 8: Kerékpárút építése a 
Gyulai úton a városközponttól a 
város végét jelző tábláig. 960 mé-
ter hosszban 

Háttér infrastruk-
túra fejlesztése 

Elek 110 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Támogatott 
célzott ke-
rékpáros inf-
rastruktúra 

0,96 km 
 



19 
 

 

Projekt 9: A 29 hrsz-i ingatlan, a Re-
ibel Mihály Városi Művelődési Ház 
teljes felújítása.  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Elek 350 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi   

Projekt 10: A Városi Sporttelep 
(175. hrsz) fejlesztése, új öltözők és 
mosdók építése, műfüves pálya 
építése, közösségi tér kialakítása.  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Elek 400 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi   

Projekt 11: A Kétegyházi út és a 
Thököly utca kereszteződésében 
található játszótér fejlesztése. 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Elek 20 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi   

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 4 616 millió Ft     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 4 182 millió Ft     

 Gyula forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén  3 010 millió Ft     

 Kétegyháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 481 millió Ft     

 Lőkösháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 109 millió Ft     

 Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 582 millió Ft     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 2 661 millió Ft     
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5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín (város 
/térségi telepü-

lés) 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító Együttműködés Indikátor 
Célérték (be-

csült) 

Prioritás 
2. 

P2.V1 projekt: Törökzugi Óvoda 
energetikai korszerűsítése  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Gyula 100 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

800 m2 

P2.V2 projekt: Könyvár energeti-
kai korszerűsítése II. ütem a hom-
lokzati nyílászárók cseréjével 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Gyula 50 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

600 m2 

P2.V3 projekt: Gyulai Várszínház 
kamaratermének komplex energe-
tikai korszerűsítése 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Gyula 50 millió Ft  Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

500 m2 

P2.V4 projekt: Civil Szolgáltató 
Központ felújítása 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Gyula  124 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

400 m2 

P2.V5 projekt: Id. Christián László 
Városi Sporttelep energetikai fej-
lesztése 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Gyula 200 millió Ft  Gyulasport Nkft. egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

18000 m2 

P2.T1 projekt: Táncsics Mihály 
Művelődési Ház, Polgármesteri Hi-
vatal megújuló energia kiépítése 
fűtéskorszerűsítéssel épületvilla-
mossági munkák 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Kétegyháza 51 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi i Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

500 m2 
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P2.T2 projekt: Lőkösháza helyi piac 
energetikai és egyéb felújítása, 5,2 
kw napelem felhelyezés  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Lőkösháza 10 millió Ft Lőkösháza   
Önkormányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

200 m2- t 

P2.T3 projekt: Lőkösháza községi 
Sporttelep energetikai fejlesztése 
7,2 kw napelem 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Lőkösháza 9 millió Ft Lőkösháza   
Önkormányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

80  m2 

P2.T4 projekt: Az 1000 fős kapaci-
tású Napközi Konyha 761 hrsz-ú 
telephelyének energetikai korsze-
rűsítése.  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Elek 65 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

480 m2 
 

P2.T5 projekt: A Naplemente Idő-
sek Otthonának 748/5 hrsz-ú te-
lephelyének fűtéskorszerűsítése, 
hőszivattyús rendszer kialakítása.  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Elek 18 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

782 m2 
 

kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

Projekt 3: A Városi Sportcsarnok 
energetikai korszerűsítése  
 

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Elek 80 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

1150 m2 
 

Projekt 4: A 29 hrsz-i ingatlan, a Re-
ibel Mihály Városi Művelődési Ház 
energetikai korszerűsítése.  

Járási szintű kibo-
csátáscsökkentés 
és a klímaváltozás 
hatásainak mér-
séklése 

Elek  100 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Jobb ener-
giahatékony-
ságú középü-
let 

970 m2 
 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 701 millió Ft     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 677 millió Ft     

 Gyula város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén  524 millió Ft     

 Kétegyháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 51 millió Ft     

 Lőkösháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 19 millió Ft     

 Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 83 millió Ft     



22 
 

 

 

 Tartalék projektek összes forrásigénye 180 millió Ft     
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6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín (város 
/térségi telepü-

lés) 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító Együttműködés Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ESZA+ 

P3.V1 projekt: Városrészek közös-
ségfejlesztési programjai 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 50 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Megvalósí-
tott progra-
mok száma 

20 db 

      Társadalmi 
akciókban 
résztvevők 
száma 

5 000 fő 

P3.V2 projekt: Kulturális- és gaszt-
ronómiai rendezvények 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 50 millió Ft Gyula Város Ön-
kormányzata 

egyedi Megvalósí-
tott progra-
mok száma 

10 db 

      Társadalmi 
akciókban 
résztvevők 
száma 

30 000 fő 

P3.T1 projekt: Települési rendez-
vények megtartása: fellépők, szín-
padfedés bérlés, catering, Pogá-
csafesztivál, Mihály-napi sokada-
lom, Gyermeknap, Mindenki Ad-
ventje. Autómentes nap 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Kétegyháza 75 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi Megvalósí-
tott progra-
mok száma 

25 db 

      Társadalmi 
akciókban 
résztvevők 
száma 

25 000 fő 

P3.T2 projekt: Települési rendez-
vények megtartása: falunap, idő-
sek napja, gyereknap 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 

Lőkösháza 7 millió Ft Lőkösháza Önkor-
mányzata 

egyedi Megvalósí-
tott progra-
mok száma 

3 db 
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képességének 
erősítése 

 

     Társadalmi 
akciókban 
résztvevők 
száma 

800 fő 

P3. T3 projekt: Kulturális- és gaszt-
ronómiai rendezvények  
 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Elek 36 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Megvalósí-
tott progra-
mok száma 

10 db 
 

      Társadalmi 
akciókban 
résztvevők 
száma 

20 000 fő 

kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

projekt 1        

projekt n        

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 1 339 millió Ft     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 218 millió Ft     

 Gyula város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén  100 millió Ft     

 Kétegyháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 75 millió Ft     

 Lőkösháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 7 millió Ft     

 Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 36 millió Ft     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 0 millió Ft     
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7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín (város 
/térségi telepü-

lés) 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító Együttműködés Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ERFA+ 

P3.V3 projekt: Gyulavári bölcsőde 
fejlesztése 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 200 millió Ft  Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

27 db 

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

27 fő/év 

P3.V4 projekt: Ewoldt Elíz Óvoda 
komplex fejlesztése 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 250 millió Ft  Gyula Város 

Önkormányzata 
egyedi Az új vagy 

korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

50 db;  

      Az új vagy 
korszerűsí-

50 fő/év 
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tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

P3.V5 projekt: Egészségügyi Alap-
ellátási Intézmény intézményfej-
lesztése II.  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 300 millió Ft  Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Fejlesztéssel 
érintett 
egészség-
ügyi alapel-
látást nyújtó 
szolgálatok 
(benne: házi-
orvos, házi 
gyermekor-
vos, fogor-
vosi, védő-
női szolgálat 
és kapcso-
lódó ügyeleti 
ellátás, is-
kola-egész-
ségügyi ellá-
tás) száma 

16 db 

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett egész-
ségügyi el-
látó létesít-
mények éves 
felhasználói 

10000 fő/év 

P3.V6 projekt: Gyulavári Egész-
ségház felújítása és a védőnői 
szolgálat épületrészének felújítása 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 200 millió Ft  Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Fejlesztéssel 
érintett 
egészség-
ügyi alapel-
látást nyújtó 
szolgálatok 

6 db 
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(benne: házi-
orvos, házi 
gyermekor-
vos, fogor-
vosi, védő-
női szolgálat 
és kapcso-
lódó ügyeleti 
ellátás, is-
kola-egész-
ségügyi ellá-
tás) száma 

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett egész-
ségügyi el-
látó létesít-
mények éves 
felhasználói 

10000 fő/év 

P3.V7 projekt: Béke Sugárúti 
Óvoda felújítása  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 110 millió Ft Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

125 db  

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

125 fő/év 
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P3.V8 projekt: Mágocsi úti Óvoda 
felújítása 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 20 millió Ft  Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

125 db 

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

125 fő/év 

P3.V9 projekt: Törökzugi Óvoda 
felújítása 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 14 millió Ft  Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

100 db  

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

100 fő/év 
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P3.V10 projekt: Bajcsy- Zsilinszky 
úti Óvoda felújítása 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 15 millió Ft Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

50 db;  

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

50 fő/év 

P3.V11 projekt: Máriafalvai Óvoda 
fejlesztése  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 155 millió Ft Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

50 db  

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

50 fő/év 



30 
 

P3.V12 projekt: Gyulavári Óvoda 
komplex fejlesztése 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 200 millió Ft Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

75 db  

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

75 fő/év 

P3.V13 projekt: Wenckheim Stefá-
nia Mária Nappali Központ felújí-
tása 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula  30 millió Ft Gyula Város 
Önkor-mány-
zata 

egyedi A fejlesztés 
révén létre-
jövő, meg-
újuló szociá-
lis alapszol-
gáltatások és 
gyermekjól-
éti alapellá-
tások száma 

5 db 

P3.V14 projekt: Napfény Nappali 
Központ felújítása 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula  50 millió Ft Gyula Város 

Önkormányzata 
egyedi A fejlesztés 

révén létre-
jövő, meg-
újuló szociá-
lis alapszol-
gáltatások és 
gyermekjól-
éti alapellá-
tások száma 

5 db 
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P3.V15 projekt: Nappali ellátás fej-
lesztése Gyula városában (tálaló-
konyhák fejlesztése, tetőfelújítás, 
udvarfejlesztés, zöldterület fej-
lesztése, kerítés felújítás; család-
barát funkció elhelyezése) 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Gyula 150 millió Ft Gyula Város 
Önkormányzata 

egyedi A fejlesztés 
révén létre-
jövő, meg-
újuló szociá-
lis alapszol-
gáltatások és 
gyermekjól-
éti alapellá-
tások száma 

14 db 

P3.T3 projekt: Orvosi centrum kor-
szerűsítése, parkoló építés, fogor-
vosi, védőnői és háziorvosi praxis-
hoz szükséges eszközbeszerzés 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Kétegyháza 45 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi Fejlesztéssel 
érintett 
egészség-
ügyi alapel-
látást nyújtó 
szolgálatok 
(benne: házi-
orvos, házi 
gyermekor-
vos, fogor-
vosi, védő-
női szolgálat 
és kapcso-
lódó ügyeleti 
ellátás, is-
kola-egész-
ségügyi ellá-
tás) száma 

6 db 

     egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett egész-
ségügyi el-
látó létesít-
mények éves 
felhasználói 

3600 fő/év 
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P3.T4 projekt: Óvoda felújítása, 
parkoló bővítése, eszközbeszer-
zés, udvar, játszóudvar fejlesztés 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Kétegyháza 25 millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

120 db 

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

120 fö/év 

P3.T5 projekt: Ételszállító gép-
jármű, ételszállító edényzetek be-
szerzése 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Kétegyháza 17   millió Ft Kétegyháza Ön-
kormányzata 

egyedi A fejlesztés 
révén létre-
jövő, meg-
újuló szociá-
lis alapszol-
gáltatások és 
gyermekjól-
éti alapellá-
tások száma 

1 db 

P3.T6 projekt: Szociális alapellátás 
kialakítása Kiss Ernő utca 1 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Lőkösháza 84 millió Ft Lőkösháza Önkor-
mányzata 

egyedi A fejlesztés 
révén létre-
jövő, meg-
újuló szociá-
lis alapszol-
gáltatások és 
gyermekjól-
éti alapellá-
tások száma 

6 db 
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P3.T7 projekt: Felhagyott iskola 
épületében a településen működő 
már meglévő szociális alapszolgál-
tatás kapacitásbővítése és új szol-
gáltatások kialakítása  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Lőkösháza 211 millió Ft Lőkösháza Önkor-
mányzata 

egyedi A fejlesztés 
révén létre-
jövő, meg-
újuló szociá-
lis alapszol-
gáltatások és 
gyermekjól-
éti alapellá-
tások száma 

2 db  

P3.T8 projekt: Új Egészségház ki-
alakítása az 523 hrsz-ú épületben 
Orvosi Rendelők a központi orvosi 
ügyelet és a védőnői szolgálat te-
lephelyének kialakítása érdeké-
ben.  

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Elek 220 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Fejlesztéssel 
érintett 
egészség-
ügyi alapel-
látást nyújtó 
szolgálatok 
(benne: házi-
orvos, házi 
gyermekor-
vos, fogor-
vosi, védő-
női szolgálat 
és kapcso-
lódó ügyeleti 
ellátás, is-
kola-egész-
ségügyi ellá-
tás) száma 

5 db 

      Az új vagy 
korszerűsí-
tett egész-
ségügyi el-
látó létesít-
mények éves 
felhasználói 

3000 fő ellá-
tott / év    
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P3.T9 projekt: A Táncsics utcai 
óvoda, játszóudvarának kialakí-
tása, ovisport pálya kialakítása, 
rendezvény pajta építése.  
 

Gyulai járás né-
pességmegtartó 
képességének 
erősítése 

Elek 35 millió Ft Elek Város Önkor-
mányzata 

egyedi Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények osz-
tály-
termi/cso-
porttermi 
kapacitása 

100 db 

 

     Az új vagy 
korszerűsí-
tett gyer-
mekgondo-
zási létesít-
mények éves 
felhasználói 

100 fö/év 

kereten 
túli, tar-
talék 
projek-
tek 

       

 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 1246 millió Ft     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 2331 millió Ft     

 Gyulaváros forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén  1694 millió Ft     

 Kétegyháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 87 millió Ft     

 Lőkösháza forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 295 millió Ft     

 Elek forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén 255 millió Ft     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 0 millió Ft     
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4. Ütemezés 
7. ábra: A projektek megvalósításának ütemezése 

Szinkódok:  

Gyula Kétegyháza Lőkösháza Elek 

 

 
2023 

1. 
2023 

2. 
2023 

3. 
2023 

4. 
2024 

1. 
2024 

2. 
2024 

3. 
2024 

4. 
2025 

1. 
2025 

2. 
2025 

3. 
2025 

4. 2026  2027  

P1.V1 projekt: Élővíz-csatorna környékének rehabilitációja Szent László utcától a 

K. Schiffert utcáig (Mesepark kialakítása a Kisökörjárásban; Rabbi ház kulturális 

és turisztikai célú kialakítása;                   

 

P1.V2 projekt: Rendezvényterek / "Rendezvénypajták" kialakítása (Wesselényi-
tó, Erkel-tó, Paradicsom, Kisökörjárási-tó)                   

 

P1.V3 projekt: Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, karbantar-
tása IV.                  

 

P1.V4 projekt: Vértanúk úti és Csabai úti kerékpárutak fejlesztése               

P1.V5 projekt: Temesvári úti kerékpárút felújítása                    

P1.V6 projekt: Széchenyi úton kerékpárút létesítése                 

P1.V7 projekt: Halácsy - Béke sgt. kereszteződésében körforgalom létesítése, 
parkolók kialakítása                 

 

P1.V8 projekt: Városerdő, Fő utca aszfaltozása               

P1.V9 projekt: A közösségi és kulturális hasznosítású Almásy-kastély Stefánia-
szárnyában irodák kialakítása               

 

P1.T1 projekt: Helyi piac felújítása, parkoló kialakítása.                

P1.T2 projekt: A helyi értékeinknek helyet adó Gyűjtemények Háza felújítása, 
parkoló kialakítása.               

 

P1.T3 projekt: Meglévő kerékpárút felújítása Toldi u. utolsó tized.                 

P1.T4 projekt: Szabadtéri színpad fedése               

P1.T5 projekt: Közterületi bútorok telepítése, új zöld felületek kialakítása fásí-
tás, virágosítás, parkok, tavak környéke, ártézi kút felújítása              

 

P1.T6 projekt: Szabadidős sport park létrehozása: gördeszkapálya, KRESZ pálya 
építése              

 

P1.T7 projekt: Műfüves pálya Erkel u. sportpálya               
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2023 

1. 
2023 

2. 
2023 

3. 
2023 

4. 
2024 

1. 
2024 

2. 
2024 

3. 
2024 

4. 
2025 

1. 
2025 

2. 
2025 

3. 
2025 

4. 2026  2027  

P1.T8 projekt: Az alábbi kétegyházi belterületi utak építése: Kastély u., Rózsa u., 
Erdő sor, Verőfény- Erdő sor összekötő, Ady u., Hősök utca, Hold utca, Széche-
nyi u. IV. tized              

 

P1.T9 projekt: Rendezvénypajta kialakítása a községi művelődési ház udvarán               

P1.T10 projekt: Szabadidős sport park létrehozása: gördeszkapálya, játszótér, 
sportpark kialakítása              

 

P1.T11 projekt: Az alábbi lőkösházi belterületi utak burkolatfelújítása 4 cm-es 
kopóréteggel és padkarendezés: Petőfi, Árpád, Kossuth, Jókai, Nagykör , Arany 
J.  Kiss Ernő, Rákóczi utcák szakaszosan              

 

P1.T12 projekt: Turisztikai információs központ, hagyományok háza közösségi 
tér kialakítása az 513 hrsz-ú ingatlanban.               

 

P1.T13 projekt: Az 555/3 hrsz-ú piactér fejlesztése, továbbá fedett árusító terü-
let, új padok és parkolók kialakítása.              

 

P1.T14 projekt: Ipartelep kialakítása, a helyi vállalkozók részére, illetve telep-
helyként való biztosítása 030/25 hrsz.              

 

P1.T15 projekt: A földburkolatos 1398 hrsz-ú Hunyadi utca belterületi út aszfalt-
burkolattal való ellátása, 600 méter.               

 

P1.T16 projekt: A földburkolatos 1420 hrsz-ú Kazinczy utca aszfaltburkolattal 
való ellátása, 250 méter.               

 

P1.T17 projekt: A földburkolatos Attila utca aszfaltburkolattal való ellátása, 200 
m.   (1068;1069 hrsz.)              

 

P1.T18 projekt: A földburkolatos Vécsey sor belterületi út aszfaltburkolattal való 
ellátása, 1200 méter.  (2225; 803; 86; 1128 hrsz)               

 

P1.T19 projekt: A 452/ 2 hrsz-ú területen található Hősök Kertjében, egységes 
közterületi bútorok telepítése, zöld felület telepítése, új zöld felületek kialakí-
tása, 40 méter hosszú rekortán futókör, sétány kialakítása díszburkolattal, kor-
szerű energiatakarékos térvilágítás kialakítása, cserjésítés, fásítás, virágosítás és 
a terület bekerítése.               

 

P1.T20 projekt: Elek város központjában, található tereken egységes közterületi 
bútorok telepítése, zöld felület telepítése, rendezvénytér kialakítása, új zöld fe-
lületek kialakítása, sétányok kialakítása díszburkolattal, a " Rézi kút" felújítása, 
cserjésítés, fásítás, virágosítás (hrsz: 2). Telek területe: 2341 m2.               
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2023 

1. 
2023 

2. 
2023 

3. 
2023 

4. 
2024 

1. 
2024 

2. 
2024 

3. 
2024 

4. 
2025 

1. 
2025 

2. 
2025 

3. 
2025 

4. 2026  2027  

P1.T21 projekt: Aktív turisztikai hálózat fejlesztése: egy vagy több gyalog, 
és/vagy kerékpárral is teljesíthető turistaútvonal kialakítása, amelyek bemutat-
ják Elek, Gyula, Kétegyháza és Lőkösháza nevezetességeit és értékeit.              

 

               

P2.V1 projekt: Törökzugi Óvoda energetikai korszerűsítése                       

P2.V2 projekt: Könyvár energetikai korszerűsítése II. ütem a homlok-
zati nyílászárók cseréjével              

 

P2.V3 projekt: Gyulai Várszínház kamaratermének komplex energeti-

kai korszerűsítése              
 

P2.V4 projekt: Civil Szolgáltató Központ felújítása               

P2.V5 projekt: Id. Christián László Városi Sporttelep energetikai fej-
lesztése              

 

P2.T1 projekt: Táncsics Mihály Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal megújuló 
energia kiépítése fűtéskorszerűsítéssel épületvillamossági munkák              

 

P2.T2 projekt: Lőkösháza helyi piac energetikai és egyéb felújítása, 

5,2 kw napelem felhelyezés               
 

P2.T3 projekt: Lőkösháza községi Sporttelep energetikai fejlesztése 
7,2 kw napelem              

 

P2.T4 projekt: Az 1000 fős kapacitású Napközi Konyha 761 hrsz-ú telephelyének 
energetikai korszerűsítése.               

 

P2.T5 projekt: A Naplemente Idősek Otthonának 748/5 hrsz-ú telephelyének 
fűtéskorszerűsítése, hőszivattyús rendszer kialakítása.               

 

               

P3.V1 projekt: Városrészek közösségfejlesztési programjai               

P3.V2 projekt: Kulturális- és gasztronómiai rendezvények               

P3.T1 projekt: Települési rendezvények megtartása: fellépők, színpadfedés bér-
lés, catering, Pogácsafesztivál, Mihály-napi sokadalom, Gyermeknap, Mindenki 
Adventje. Autómentes nap              

 

P3.T2 projekt: Települési rendezvények megtartása: falunap, idősek napja, gye-
reknap              

 

P3. T3 projekt: Kulturális- és gasztronómiai rendezvények                

               

P3.V3 projekt: Gyulavári bölcsőde fejlesztése               

P3.V4 projekt: Ewoldt Elíz Óvoda komplex fejlesztése               
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1. 
2023 

2. 
2023 

3. 
2023 

4. 
2024 

1. 
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2. 
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3. 
2024 

4. 
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1. 
2025 

2. 
2025 

3. 
2025 

4. 2026  2027  

P3.V5 projekt: Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményfejlesz-
tése II.               

 

P3.V6 projekt: Gyulavári Egészségház felújítása és a védőnői szolgálat 
épületrészének felújítása              

 

P3.V8 projekt: Béke Sugárúti Óvoda felújítása                

P3.V9 projekt: Mágocsi úti Óvoda felújítása               

P3.V10 projekt: Törökzugi Óvoda felújítása               

P3.V11 projekt: Bajcsy- Zsilinszky úti Óvoda felújítása               

P3.V12 projekt: Máriafalvai Óvoda fejlesztése                

P3.V13 projekt: Gyulavári Óvoda komplex fejlesztése               

P3.V14 projekt: Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ felújítása               

P3.V15 projekt: Napfény Nappali Központ felújítása               

P3.V15 projekt: Nappali ellátás fejlesztése Gyula városában (tálaló-
konyhák fejlesztése, tetőfelújítás, udvarfejlesztés, zöldterület fejlesz-
tése, kerítés felújítás; családbarát funkció elhelyezése)              

 

P3.T3 projekt: Orvosi centrum korszerűsítése, parkoló építés, fogor-
vosi, védőnői és háziorvosi praxishoz szükséges eszközbeszerzés              

 

P3.T4 projekt: Óvoda felújítása, parkoló bővítése, eszközbeszerzés, ud-
var, játszóudvar fejlesztés                           

 

P3.T5 projekt: Ételszállító gépjármű, ételszállító edényzetek beszer-
zése              

 

P3.T6 projekt: Szociális alapellátás kialakítása Kiss Ernő utca 1               

P3.T7 projekt: Felhagyott iskola épületében a településen működő már meg-
lévő szociális alapszolgáltatás kapacitásbővítése és új szolgáltatások kialakítása              

 

P3.T8 projekt: Új Egészségház kialakítása az 523 hrsz-ú épületben Or-

vosi Rendelők a központi orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat telephe-
lyének kialakítása érdekében.               

 

P3.T9 projekt: A Táncsics utcai óvoda, játszóudvarának kialakítása, ovi-
sport pálya kialakítása, rendezvény pajta építése.               
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5. Indikátor vállalások 
 

8. táblázat: Indikátor vállalások 

A mutató neve 
Mértékegy-
sége 

Összesített 
értéke 

Megjegy-
zés 

Támogatott vállalkozások (ebből: mikro-, kis-, közép-, 
nagyvállalkozás) 

db   

Vissza nem térítendő támogatások által támogatott vállal-
kozások 

db   

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások db 22  

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T km 12,75  

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma db 5  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld infrastruktúra 

ha 37,9  

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság fő   

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra km 7,26  

Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása fő   

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó 
projektek által érintett lakosság 

fő 37848  

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db 1  

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások CO2t/év   

Jobb energiahatékonyságú középületek m2 24462  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 
osztálytermi kapacitása 

db 822   

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 
éves felhasználói 

fő 822  

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szol-
gálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, 
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-
egészségügyi ellátás) száma 

db 33  

Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmé-
nyek éves felhasználói 

fő 26600  

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjóléti alapellátások száma 

db 33  

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztály-
termi kapacitása 

db   

Megvalósított programok száma db 68  

Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók 
száma 

fő   

Programban résztvevő munkanélküliek száma fő   
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A mutató neve 
Mértékegy-
sége 

Összesített 
értéke 

Megjegy-
zés 

Programban résztvevő inaktív személyek száma fő   

Társadalmi akciókban résztvevők száma fő 80 800  

Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – 
beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma 

fő   

6. Mellékletek 

6.1. Megyei önkormányzat bevonása 

Mivel a TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint a költségterve-

zetnek illeszkednie kell Békés Megyei Önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, 

valamint a megyei Integrált Területi Programhoz, Gyula Város Önkormányzata az FVS-t és TVP-t - a 

partnerségi tervezés szellemiségével összhangban - megküldi véleményezésre a megyei önkormány-

zatnak. A Békés Megyei Önkormányzat FVS-re és TVP-re vonatkozó észrevételeit, véleményét figye-

lemebe véve Békés Megye Önkormányzatának Határozatát és Nyilatkozatát csatolja a TOP Plusz 1.3.1 

-21 kódszámú „Fenntartható városfejlesztési Stratégiák c. támogatása 

1. Melléklet: A megyei önkormányzat álláspontja a benyújtani tervezett FVS-ről és TVP-ről. 

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal 

Gyula város és térsége esetén nem releváns. 



Melléklet Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2022. (IV. 8.) határozatához 

1 
 

EG YÜTTM ŰKÖDÉSI  MEG ÁLL APO D ÁS  

amely létrejött egyrészről: 

a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 

(továbbiakban: RFP IH) 

másrészről  

a/az Gyula Város Önkormányzata (továbbiakban: Kedvezményezett) között (együttesen: Szerződő 

felek) az alábbi feltételekkel: 

PREAMBULUM: 

Az Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) célja, hogy a 2021-2027 közötti 

tervezési időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 

meghirdetésre került, TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívás keretében a TOP Plusz Városfejlesztési 

Programterv (továbbiakban: TVP) végrehajtása érdekében meghatározza a Szerződő felek jogait és 

kötelezettségeit. 



 
 
 

I. A SZERZŐDŐ FELEK: 

Egyrészt: 

Szervezet neve: 
PM Regionális Fejlesztési Operatív Programok 

Irányító Hatósága 

Székhely: 1052 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Képviselő neve: Oláh Gábor 

Másrészt: 

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata 

EUPR azonosító:  

Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Nyilvántartási / cégjegyzék szám:   

Képviselő neve: Dr. Görgényi Ernő 

Levelezési cím: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

Tel: 06-66-526-800 

E-mail: gyulaph@gyula.hu 

II.  A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

Az Együttműködési Megállapodás alapján a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a TVP-

t az abban foglalt tartalommal és ütemezéssel megvalósítja. 

Az RFP IH vállalja, hogy a TVP megvalósítása érdekében, a TVP-ben foglalt, a városra/várostérségre, 

továbbá az OP szempontjából jogosult városi célcsoport(ok)ra vonatkozó fejlesztésekre prioritásonként, 

TKR kiemelt és/vagy standard eljárásrend keretében komplex TOP Plusz felhívásokat jelentet meg. 

Az RFP IH vállalja továbbá, hogy a TVP megvalósítása érdekében meghirdetett felhívások alapján, a 

támogatásra javasolt projektek részére vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az RFP IH által TKR kiemelt eljárásrend keretében 

megjelentetett felhívásokra, a TVP-ben meghatározott ütemterv szerint nyújtja be a támogatási 

kérelmeket. Az ütemezéstől való elmaradás esetében az RFP IH az ütemterv felülvizsgálatára, 

aktualizálására, és intézkedés megtételére szólíthatja fel a Kedvezményezettet. Az intézkedés 

elmaradása a város részéről a TVP IH általi felülvizsgálatával, módosításával és forrásainak 

csökkentésével járhat. 

A Kedvezményezett továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az OP szempontjából jogosult városi 

célcsoport(ok)ra vonatkozóan, az RFP IH által TKR standard eljárásrend keretében megjelentetett 

felhívásokra beérkező támogatási kérelmek kiválasztásában részt vesz, összhangban az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 számú, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós 



 
 
 

Alapról szóló rendeletének 11. cikkének (2) bekezdésével. A Kedvezményezett által kötelezően 

ellátandó, a Preambulumban foglalt feladatokat a Kedvezményezett az alábbiak szerint valósítja meg: 

1. A Kedvezményezett a TVP megvalósítása érdekében az RFP IH által TKR kiemelt 

eljárásrend keretében megjelentetett felhívásokra a TVP-ben meghatározott ütemterv szerint 

támogatási kérelme(ke)t nyújt be; 

2. A Kedvezményezett a TVP megvalósítása érdekében lehetőséget biztosíthat az OP 

szempontjából jogosult városi célcsoport(ok) számára (egyházak, civil szervezetek, stb.) is 

támogatási kérelmek benyújtására, az RFP IH által TKR standard eljárásrend keretében 

megjelentetett felhívásokra. A felhívás(ok)ra beérkező támogatási kérelmek kiválasztásában 

a Kedvezményezett részt vesz az RFP IH felkérésére. A Kedvezményezettnek a területi 

kiválasztási kritériumokon keresztül lehetősége van meghatározni, hogy a szakmai-műszaki 

szempontból szükséges minimumot teljesített támogatási kérelmek közül a Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban: FVS) megvalósításához leginkább hozzájáruló 

projektek részesüljenek támogatásban; 

3. A Kedvezményezettnek gondoskodnia szükséges a TVP-ben vállalt ütemtervének megfelelő 

előrehaladásáról, a tervezett beruházási projektek ütemtervnek megfelelő benyújtásáról, a 

források ütemezett lehívásáról, vagy helyettesítő projektek biztosításáról; 

4. A Kedvezményezett az FVS megvalósításának eredményeiről minden év szeptember 30-ig 

a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyv (FVS MK) 4.2 fejezetében 

található 24. számú táblázatában felsorolt indikátorokról éves előrehaladási jelentésben 

beszámol az RFP IH részére. 

A fenti feladatok ellátása során felmerülő olyan körülményekről, amelyek a TVP felülvizsgálatát és/vagy 

módosítását teszik szükségessé, a Kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatja az RFP IH-t. A TVP 

módosítása csak az RFP IH jóváhagyását követően történhet meg. 

1. A KEDVEZMÉNYEZETT FELELŐS: 

1. A TVP, a támogató intézményrendszer által meghatározott formai és tartalmi elvárások szerinti 

megvalósításáért, esetleges szükségszerű felülvizsgálatáért; 

2. Az RFP IH által TKR kiemelt eljárásrend keretében megjelentetett felhívások keretében 

támogatást nyert projektek támogatási szerződés szerinti megvalósításáért;  

3. Az RFP IH által TKR standard eljárásrend keretében megjelentetett felhívások keretében 

benyújtott kérelmek kiválasztásában történő részvételért;  

4. Az FVS végrehajtásának monitoringjáért, az FVS MK 4.2 fejezet 24. táblázata szerinti, 

egységes módszertan alapján mérendő indikátorok mérésével és jelentésével. 

5. Várostérség tervezése esetén a Fenntartható városfejlesztési településegyüttes bizottság 

(FVTB) létrehozásáról és működtetéséről, működési szabályainak megalkotásáról és IH felé 

történő benyújtásáról. 

  



 
 
 

2. AZ RFP IH FELELŐS: 

1. Biztosítja a szakmai, módszertani segítséget a TVP megvalósításához; 

2. Biztosítja a TVP megvalósításhoz szükséges forrást, a támogatásban részesül projektek 

támogatási szerződésekben foglaltak szerint; 

3. Megköti a Kedvezményezett által megvalósítandó (kiemelt) és a standard felhívások keretében 

támogatói döntéssel rendelkező projektek vonatkozásában a támogatási szerződéseket; 

4. Gondoskodik a TVP megvalósításának nyomon követéséről. 

III. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERET 

A TVP megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg1:  

 

Allokált forrás összege (millió Ft) 

TOP Plusz 1. 
prioritás 
(ERFA) 

Fenntartható 
városfejlesztés 

TOP Plusz 2. 
prioritás 
(ERFA) 

Fenntartható 
energia-

hatékonyság 

TOP Plusz 3. 
prioritás 
(ESZA+) 

Fenntartható 
humán 

fejlesztések 

TOP Plusz 3. 
prioritás 
(ERFA) 

Fenntartható 
humán 

infrastruktúra 

Összesen: 

Gyula 3010 524 100 1694 5328 

Elek 582 83 36 255 956 

Kétegyháza 481 51 75 87 694 

Lőkösháza 109 19 7 295 430 

Elsődleges 
projektek 

forrásigénye 
4182 677 218 2331 7408 

      

Összesen: 4616 701 1339 1246 7902 

 

 

IV. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a hatályos TVP.  

A TVP módosítása évente legfeljebb két alkalommal kezdeményezhető. A módosítást mindkét 

Szerződő fél kezdeményezheti az alábbi esetekben: 

1. TVP keretében megvalósítani tervezett beruházási projektek körének pontosítása, 

illetve módosítása esetén; 

2. Ütemtervtől fél évet meghaladó eltérés, elmaradás esetén a RFP IH az ütemterv 

felülvizsgálatára, aktualizálására, és intézkedés megtételére szólíthatja fel a várost; 

3. Ütemtervtől való eltérés, elmaradás esetén a Kedvezményezett is kezdeményezheti a 

TVP módosítását; 

4. A TVP bármely pontját érintően felmerülő egyéb módosítási igény esetén; 

A módosítás minden esetben az Irányító Hatóság jóváhagyásával történhet. 

                                                           
1 Prioritásonkénti, városonkénti/várostérségenkénti forrásmegosztás részleteit a TVP 2-5 táblázatai tartalmazzák. 



 
 
 

Amennyiben a TVP módosítása jelen Együttműködési Megállapodás szövegezésére is módosítással 

van, úgy az Együttműködési Megállapodás szövegszerű módosítása is szükséges, összhangban a TVP 

módosításával. 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Kedvezményezettnek a TVP végrehajtása során kötelező együttműködnie a támogató 

intézményrendszerrel. 

Jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

Jelen Megállapodás a TVP keretében megvalósuló utolsó projekt (Kedvezményezetti, vagy/és az OP 

szempontjából jogosult városi célcsoporti) záró kifizetési igénylése elfogadásának napjával hatályát 

veszti.  

Ezen Megállapodást bármely Szerződő fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 

azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél súlyosan megszegi a jelen Megállapodásban 

meghatározott kötelezettségét és a mulasztását felszólítás ellenére a felszólításban megjelölt határidőn 

belül sem pótolja. 

Jelen Megállapodás kizárólag a Szerződő felek közös megegyezésével, az Irányító Hatóság 

jóváhagyásával, kizárólag írásban módosítható, a IV. pontban foglaltakkal összhangban. A szóban 

közölt módosítás érvénytelen. A Megállapodás módosítását mindkét félnek szabályszerűen, 

cégszerűen alá kell írnia. 

A Kedvezményezett valamennyi, a TVP megvalósítása során végzett tevékenysége kapcsán köteles a 

2021-2027-es programozási időszakra meghatározott arculati elemeket alkalmazni. 

VI.  JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2021/1058 Rendelete (2021. június 24.) 11. cikk; 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet. 

Jelen együttműködési megállapodást, amely három (3) darab egymással mindenben megegyező 

példányban készült, a Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Kelt: Gyula, 2022. április 

 

  _________________________   ________________________  

             támogató, RFP IH                                                                    a Kedvezményezett képviselője

  

                   Oláh Gábor                                                                              …………….   

Melléklet:  

  TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 












