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BEVEZETŐ 

Gárdony Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve az alábbi táblázatokat tartalmazza: 

1. Stratégiai beágyazottság fejezet, FVS stratégiai célmátrix táblázat: A stratégiai célmátrixban be-

mutatásra kerül a város jövőképe, stratégiai céljai és részcéljai, valamint a városi tervezést segítő ho-

rizontális elvek. 

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása, FVS-TOP Plusz kapcsolat táblázat: A táblázat egy 

beillesztett képként szerepel a jelen dokumentumban, azonban a fejezet elején egy beágyazott Mic-

rosoft Excel fájl található, amelyben szerepel az FVS tartalma és a TOP Plusz prioritásai közötti kap-

csolat bemutatása. 

3. Konkrét beruházások, Projekttábla - 1.-4. prioritási tengely táblázatai: A táblázatokban bemuta-

tásra kerülnek a FVS-ben nevesített projektek közül a TOP Plusz kapcsán releváns beruházások. A kü-

lönböző táblázatok a prioritások mentén mutatja be a projekteket, ügyelve arra, hogy különválassza a 

Gárdony számára meghatározott pénzügyi keretbe beleférő, és az azokat meghaladó, tartalék projek-

teket. 

4. Ütemezés: Az ütemezést bemutató táblázat egy beillesztett képként szerepel a jelen dokumen-

tumban, azonban a fejezet elején egy beágyazott Microsoft Excel fájl található, amelyben szerepel az 

ütemezés bemutatása. 

5. Összesített indikátorvállalások: A táblázat a „3. Konkrét beruházások” fejezetben ismertetett pro-

jektek kapcsán meghatározott indikátorvállalások összesítését tartalmazza. 

6. Mellékletek: A fejezetben kerül bemutatásra a megyei önkormányzat bevonása, az onnan érkezett 

visszajelzések és azok kezelése, valamint a kiválasztási kritériumok és a döntéshozatal bemutatása. 

 

0. VERZIÓKÖVETÉS 

Gárdony Város Önkormányzatának jelenlegi, TOP Plusz Városfejlesztési Programterv dokumentuma az 

első verzió, melynek elfogadási dátuma még nincs. 

 

1. STRATÉGIAI BEÁGYAZOTTSÁG 

A stratégiai célrendszer az FVS-ben már ismertetett táblázatokkal kerül bemutatásra. 
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Jövőkép „A VELENCEI-TÓ CSALÁDBARÁT, AKTÍV, KÖZÖSSÉGBEN GONDOLKODÓ, HANGULATOS ÉS BÉKÉS FŐVÁROSA" 

 

Átfogó célok VERSENYKÉPES HELYI GAZDASÁG HARMONIKUS VÁROSI KÖRNYEZET GYARAPODÓ, GONDOSKODÓ VÁROS 

Stratégiai célok 

S.1. A helyi gazdasági 

környezet fejlesztése 

S.2. A gárdonyi szelíd 

turizmus minőségi 

fejlesztése 

S.3. Hangulatos és mi-

nőségi települési kör-

nyezet megvalósítása 

S.4. Természetes kör-

nyezet megőrzése és 

az ellenállóképesség 

fejlesztése 

S.5. A gyarapodó he-

lyi közösség megerő-

sítése és a helyi érté-

kek megőrzése 

S.6. Városi funkciók 

megerősítése 

Részcélok ▪ Gazdasági infrastruk-

túra és szolgáltatások 

fejlesztése 

▪ Helyi vállalkozások in-

dításának segítése, mű-

ködésük támogatása, 

K+F+I adaptáció előse-

gítése 

▪ Mezőgazdasági terme-

lés diverzifikálásának 

támogatása 

▪ A nagy hozzáadott ér-

téket képviselő ágaza-

tok fejlesztése 

▪ Magas minőségű, helyi 

termékek előállításának 

és piacra jutásának se-

gítése 

▪ A vízparti turizmus 

meglévő elemeinek fej-

lesztése, új lehetőségek 

feltárása és kiaknázása 

▪ A gyógyfürdő infra-

struktúra- és szolgálta-

tásfejlesztése 

▪ Minőségi, családias 

szálláshelyek kialakítása 

▪ A szelíd (egészség-, ak-

tív-, kulturális-, öko- és 

falusi) turizmushoz 

kapcsolódó szolgáltatá-

sok fejlesztése 

▪ Turisztikai szolgáltató 

kisvállalkozások támo-

gatása 

▪ A Velencei-tó léptéké-

nek megfelelő, igényes 

településkép kialakítása 

▪ A városi alközpontok 

funkciójuknak megfe-

lelő fejlesztése 

▪ A településszerkezet 

megóvása és az épített 

értékek megőrzése 

▪ Külső közlekedési kap-

csolatok fejlesztése 

▪ Belső közlekedés fel-

tételeinek javítása 

▪ A városi közlekedés te-

hermentesítése 

▪ Közműfejlesztések 

▪ A helyi természeti érté-

kek megőrzése 

▪ Közösségi zöldfelületek 

további fejlesztése, há-

lózatba rendezése 

▪ Levegőminőség meg-

őrzése, a kibocsátás és 

az ökológiai lábnyom 

csökkentése 

▪ Vízminőség megőrzése 

és a csapadékelvezetés 

további javítása 

▪ Energiahatékonysági 

törekvések segítése 

▪ Klímaváltozás negatív 

hatásainak mérséklé-

sére és a változásokhoz 

való alkalmazkodóké-

pesség erősítésére tö-

rekvés 

▪ A helyi oktatás helyigé-

nyének és feltételrend-

szerének biztosítása 

▪ A gyarapodó települé-

sen a kisvárosi hangulat 

megőrzése 

▪ A helyi kulturális és tör-

ténelmi örökség ápo-

lása 

▪ Népesség megtartását 

elősegítő fejlesztések 

▪ Munkaerő minőségi 

fejlesztése, a helyi kép-

zések és a gazdasági 

élet összekapcsolása 

▪ Aktív civil kezdeménye-

zések támogatása 

▪ A helyi közszolgáltatá-

sok fejlesztése és azok 

elérhetőségének javí-

tása 

▪ Térségi egészségügyi 

szolgáltatások bővítése, 

▪ Térségi szociális intéz-

mények fejlesztése, 

▪ Egyéb járásközponti 

funkció erősítése 

▪ Velencei-tavi marketing 

további erősítése a 

szomszédos települé-

sekkel karöltve 

 

Horizontális  

célok 

Városi ellenállóképesség (reziliencia) 

növelése 

Esélyegyenlőség, társadalmi kohézió Fenntarthatóság, klímavédelem A tó körüli települések együttműködé-

seinek elősegítése 
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2. A BERUHÁZÁSOK, AKCIÓK ÖSSZESÍTŐ BEMUTATÁSA 

A fejezet célja, hogy egyértelművé váljon a támogatásra benyújtott/benyújtásra kerülő projektek 

stratégiába ágyazottsága, mivel a jogszabályi rendelkezések alapján a fenntartható városfejlesztés 

eszközébe tartozó városok fejlesztéseinek indokoltságát a stratégiai alátámasztottság adja. A straté-

giai célok fejlesztési irányokká, beavatkozásokká történő lebontásával alakul ki a cselekvési terv. 

A fejezet alapját az FVS Cselevési terve képezi, ahol a célok megvalósulását támogató prioritások, in-

tézkedések és beavatkozási területek meghatározása történt.  

A fejlesztési elképzelések közül került levezetésre azon lehetséges projektek köre, amelyek a TOP 

Pluszból támogatásra kerülhetnek. Az FVS cselekvési terve teljes tervezésben készült, tehát több el-

képzelést tartalmaz, mint amire a TOP Plusz akár jogosultság (támogatható tevékenységek), akár for-

ráskeret alapján támogatást tud nyújtani. 

A csatolt sablonban kerül összevezetésre az FVS-ben meghatározott beavatkozási területek köre a 

TOP Plusz vonatkozó prioritásainak témáival (gazdaságfejlesztés, turizmus, csapadékvíz gazdálkodás, 

barnamezős fejlesztések stb.).  

Az FVS és a TOP Plusz kapcsolatát bemutató Microsoft Excel dokumentum az alábbi ikonra való ket-

tős kattintással érhető el: 

FVS-TOP Plusz 

kapcsolat.xlsx  

 

1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 
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3. KONKRÉT BERUHÁZÁSOK 

Jelen fejezetben az előző fejezet táblázatában megadott információk lebontása történik meg, táblá-

zatos formában. A táblázatok a város számára az adott prioritásra allokált keret erejéig kerültek fel-

töltésre, az ezeket meghaladó, kereten felüli beruházások plusz sorokban jelennek meg. 
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 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 

(melyik városi stra-
tégiai célhoz illesz-

kedik) 

Helyszín (vá-
ros /térségi 
település) 

Forrásigény (Ft) Megvalósító 
Együtt-
műkö-

dés 
Indikátor 

Célérték (be-
csült) 

Prioritás 
1. 

Tóparti területek, zöldfelületek 
komplex rehabilitációja (fürdőhe-
lyek, kempingek, épületbontás, új 
épületek és funkciók telepítése, kö-
zösségi terek, zöldfelületek, sétá-
nyok és környező parkok) 

S.2, S.3, S.4  850.000.000   
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-

nek száma 
1 db 

Termáltóhoz kapcsolódó szabadidő-
központ kialakítása 

S.2, S.3, S.4 V 50.000.000 Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-

nek száma 
1 db 

kereten 
túli, tarta-
lék pro-
jektek 

Gárdonyi agóra - Kisvárosi piac kiala-
kítása 

S.1, S.3, S.5 V n.a. Önkormányzat  
Nem pénzügyi támoga-
tásban részesített vál-
lalkozások 

3 db 

Gárdonyi agóra - Városrészi központ, 
közösségi tér és szolgáltatóterek ki-
alakítása 

S.3, S.5 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

300 fős színházterem kialakítása S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

Agárdi városközpont rehabilitációja 
2. ütem - Chernel park közösségi tér 
kialakítása 

S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

Agárdi városközpont rehabilitációja 
2. ütem - További közösségi terek ki-
alakítása 

S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

Az Agárdi Közösségi Ház felújítása S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

Városi iparterületek bővítése és fej-
lesztése 

S.1 V n.a. Önkormányzat  
Nem pénzügyi támoga-
tásban részesített vál-
lalkozások 

5 db 

Velencei-tó környéki termékek meg-
ismertetése 

S.1, S.6 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott vállalkozá-
sok (ebből: mikro-, kis-

1 db 
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, közép-, nagyvállalko-
zás) 

Agárdi-Gárdonyi márkák fejlesztése S.1, S.6 V n.a. Önkormányzat  

Támogatott vállalkozá-
sok (ebből: mikro-, kis-
, közép-, nagyvállalko-
zás) 

1 db 

A Fürdő szolgáltatásainak fejlesztése S.2 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

További fejlesztési területek kialakí-
tása az Agárdi Fürdő környezetében 

S.2 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

Vitorlás, elektromoshajó és csónak 
kikötő fejlesztés 

S.1, S.2 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

Tóparti út felújítása S.3 V n.a. Önkormányzat  
Átépített vagy korsze-
rűsített közutak hossza 
– nem TEN-T 

1 km 

Kossuth utca felújítása S.3 V n.a. Önkormányzat  
Átépített vagy korsze-
rűsített közutak hossza 
– nem TEN-T 

1 km 

Agárd - Dinnyés összekötő út (Nyúl-
sztráda) 

S.3 V n.a. Önkormányzat  
Átépített vagy korsze-
rűsített közutak hossza 
– nem TEN-T 

2 km 

Településen belüli összeköttetések 
javítása 

S.3 V n.a. Önkormányzat  
Átépített vagy korsze-
rűsített közutak hossza 
– nem TEN-T 

2 km 

Parkolási rendszer kialakítása S.3 V n.a. Önkormányzat  
Megvalósított progra-
mok száma 

1 db 

Városközpontok közötti kerékpárút 
kiépítése 

S.3 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott célzott ke-
rékpáros infrastruktúra 

1 km 

Önkormányzati utak burkolása S.3 V n.a. Önkormányzat  
Átépített vagy korsze-
rűsített közutak hossza 
– nem TEN-T 

2 km 

Felszíni vízelvezetés megoldása S.3 V n.a. Önkormányzat  
Árvízvédelmi intézke-
désekkel érintett la-
kosság 

100 fő 

Csiribpuszta ivóvízellátásának fej-
lesztése 

S.3 V n.a. Önkormányzat  
Megvalósított progra-
mok száma 

1 db 



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMTERV 

9 

2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 

 

 

Központi Park felújítása S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  

Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás 
céljából épített vagy 
felújított zöld infra-
struktúra 

0,5 ha 

Termáltó kialakítása S.2, S.3, S.4 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

Vízisport központ S.2, S.5 V n.a. Önkormányzat  
Támogatott kulturális 
és turisztikai helyszí-
nek száma 

1 db 

 
Prioritás forráskerete (nem módosítható) 891.000.000 

    

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye várhatóan a prioritás 
teljes forráskerete, 
jelenlegi árkörnye-
zetben nem becsül-
hető 

    

 Tartalék projektek összes forrásigénye jelenlegi árkörnye-
zetben nem becsül-
hető 
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3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 

 

 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 

(melyik városi stra-
tégiai célhoz illesz-

kedik) 

Helyszín (város 
/térségi tele-

pülés) 
Forrásigény (Ft) Megvalósító Együttműködés Indikátor 

Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
2. 

Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése (kiemelten a Polgár-
mesteri Hivatal) 

S.3, S.4 V n.a. Önkormányzat  
Megvalósított prog-

ramok száma 
1 db 

Agárdi Közösségi Ház energetikai fel-
újítása 

S.3, S.4 V n.a.  
   

kereten 
túli, tarta-
lék pro-
jektek 

Társasházak felújítása, korszerűsí-
tése 

S.3, S.4 V n.a. Önkormányzat 
 Megvalósított prog-

ramok száma 
1 db 

Gyógyfürdőhöz kapcsolódó energe-
tikai fejlesztések 

S.2, S.4 V 500.000.000 Önkormányzat  
Megvalósított prog-

ramok száma 
1 db 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 154.000.000     

 

Elsődleges projektek teljes forrásigénye 

várhatóan a prio-
ritás teljes forrás-
kerete, jelenlegi 
árkörnyezetben 
nem becsülhető 

    

 

Tartalék projektek összes forrásigénye 
jelenlegi árkör-
nyezetben nem 
becsülhető 
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4. 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 

Együttműkö-
dés 

Indikátor 
Célér-

ték (be-
csült) 

Prioritás 
3. ESZA+ 

Idegen nyelvi, sport és turisztikai 
képzések indítása és a duális képzés 
megszervezése 

S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  
Megvalósított progra-

mok száma 
1 db 

Egészségközpont kialakítása - Új 
házi- és házi gyermekorvosi körzetek 
kialakítása, az Egészségközponthoz 
kapcsolódó humán fejlesztések 

S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  
Megvalósított progra-

mok száma 
1 db 

kereten 
túli, tarta-
lék pro-
jektek 

        

 
  

     

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 222.000.000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye      

 Tartalék projektek összes forrásigénye      
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5. 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 

Együtt-
működés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ERFA+ 

Gárdonyi óvoda régi szárnyának fel-
újítása 

S.3, S.5, S.6 V 240.000.000 Önkormányzat  

Az új vagy korszerűsített 
gyermekgondozási léte-
sítmények éves felhasz-

nálói 

30 fő 

kereten 
túli, tarta-
lék pro-
jektek 

Egészségközpont kialakítása - Épüle-
tek felújítása, terület rekonstrukció 

S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  

Az új vagy korszerűsített 
egészségügyi ellátó léte-
sítmények éves felhasz-
nálói 

1000 fő 

Egészségközpont kialakítása - Új 
házi- és házi gyermekorvosi körzetek 
kialakítása 

S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  

Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi 
gyermekorvos, fogor-

vosi, védőnői szolgálat és 
kapcsolódó ügyeleti ellá-
tás, iskola-egészségügyi 

ellátás) száma 

1 db 

Egészségközpont kialakítása - Védő-
női irodák kialakítása 

S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  

Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi 
gyermekorvos, fogor-

vosi, védőnői szolgálat és 
kapcsolódó ügyeleti ellá-
tás, iskola-egészségügyi 

ellátás) száma 

1 db 

Egészségközpont kialakítása - Vérvé-
teli labor kialakítása 

S.3, S.5, S.6 V n.a. Önkormányzat  

Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgálatok 
(benne: háziorvos, házi 
gyermekorvos, fogor-

vosi, védőnői szolgálat és 

1 db 
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kapcsolódó ügyeleti ellá-
tás, iskola-egészségügyi 

ellátás) száma 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 240.000.000     

 

Elsődleges projektek teljes forrásigénye 

várhatóan a priori-
tás teljes forráske-
rete, jelenlegi ár-
környezetben nem 
becsülhető 

    

 
Tartalék projektek összes forrásigénye 

jelenlegi árkörnye-
zetben nem becsül-
hető 
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4. ÜTEMEZÉS 

Excel alapú, negyedéves bontású GANTT diagramba kerültek összesítve a tervezett projektek. Az üte-

mezést tartalmazó GANTT ábrát bemutató Microsoft Excel dokumentum az alábbi ikonra való kettős 

kattintással érhető el: 

Microsoft Excel 

97-2003 Worksheet
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5. INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK 

Az alábbi két táblázatban szerepelnek a fenti, konkrét projekt kapcsán megfogalmazott indikátorválla-

lások. Az első táblázat a prioritás forráskeretéig tervezett projektek indikátorvállalásainak az összeg-

zése, a második a tartalékprojektek indikátorvállalásainak összegzése. 

A prioritások forráskeretéig tervezett (elsődleges) projektek indikátorvállalásai 

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   

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T km   

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma db 2  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld infrastruktúra 

ha   

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság fő   

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra km   

Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása fő   

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó 
projektek által érintett lakosság 

fő   

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db   

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások CO2t/év   

Jobb energiahatékonyságú középületek m2   

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 
osztálytermi kapacitása 

db   

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 
éves felhasználói 

fő 30  

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

db   

Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmé-
nyek éves felhasználói 

fő   

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

db   

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztály-
termi kapacitása 

db   

Megvalósított programok száma db 8  

Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók 
száma 

fő   
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A mutató neve 
Mértékegy-
sége 

Összesített 
értéke 

Megjegy-
zés 

Programban résztvevő munkanélküliek száma fő   

Programban résztvevő inaktív személyek száma fő   

Társadalmi akciókban résztvevők száma fő   

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

fő   

A tartalékprojektek indikátorvállalásai 

A mutató neve 
Mértékegy-
sége 

Összesített 
értéke 

Megjegy-
zés 

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

db 2  

Vissza nem térítendő támogatások által támogatott vállal-
kozások 

db   

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások db 8  

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T km 8  

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma db 10  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld infrastruktúra 

ha 0,5  

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság fő 100  

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra km 1  

Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása fő   

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó 
projektek által érintett lakosság 

fő   

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db   

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások CO2t/év   

Jobb energiahatékonyságú középületek m2   

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 
osztálytermi kapacitása 

db   

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 
éves felhasználói 

fő   

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

db 3  

Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmé-
nyek éves felhasználói 

fő 1000  

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

db   

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztály-
termi kapacitása 

db   
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A mutató neve 
Mértékegy-
sége 

Összesített 
értéke 

Megjegy-
zés 

Megvalósított programok száma db 3  

Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók 
száma 

fő   

Programban résztvevő munkanélküliek száma fő   

Programban résztvevő inaktív személyek száma fő   

Társadalmi akciókban résztvevők száma fő   

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

fő   
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6. MELLÉKLETEK 

6.1. MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVONÁSA 

A 2021-2027-es programozási időszakban a megyei Integrált Területi Programok (ITP) része az új ERFA 

rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, így az eszköz most nem egy, a megyei prio-

ritástól független intézkedéscsomagként jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a megye eredményeit 

nagyban befolyásoló beavatkozás-sorozatként. Tervezéséhez a Fejér megyének is inputot kell szolgál-

tatnia a város számára, illetve a Gárdony városának is tekintettel kell lennie a stratégiája megvalósítá-

sát finanszírozó TOP Plusz program Fejér megye felé megfogalmazott elvárásaira. 

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének 

illeszkednie kell a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a 

megyei Integrált Területi Programhoz. Ennek keretében az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szel-

lemiségében szükséges a megyei önkormányzat részére véleményezés céljából megküldeni. Az alábbi-

akban megtalálható a megyei önkormányzat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételei, 

véleménye. 

A megyei önkormányzat álláspontja a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára: (kitöltésre vár) 
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6.2. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK, DÖNTÉSHOZATAL 

Gárdony város a tervezés jelenlegi fázisában nem nevesített olyan fejlesztést, ahol felhívás megjelen-

tetését kezdeményezi az OP szempontjából jogosult egyéb kedvezményezetti kör számára.  


