ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2021. november 29-i soron következő ülésére
Tárgy: TOP_Plusz-1.2.1-21 uniós pályázat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága által került meghirdetésre az 1652/2021. (IX. 21.) számú kormányhatározat, mely alapján kiírásra
került a TOP_Plusz-1.2.1-21 uniós pályázat.
A pályázat által támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése,
önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra,
kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő,
közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek
kármentesítése.
A pályázaton minden magyar települési önkormányzat indulhat, akár 100%-os támogatási intenzitású pályázati
kérelemmel.
A pályázat benyújtási határideje:
1. benyújtási szakaszban: 2021.12.01. és 2022.01.14. között
2. benyújtási szakaszban: 2022.05.23. és 2022.07.01. 23. között
A Nyugati Agglomeráció számára elkülönített keretösszeg: 5.207.000.000,- Ft.
Az igényelhető támogatás összege minimum 30.000.000,- Ft, maximum 300.000.000,- Ft.
Támogatható tevékenységek:
A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
I.
Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése,
rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen
tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével.
II.
Belterület klimatikus és fizikai védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízvisszatartási és
vízkár-elhárítási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója
III.
Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli
megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről
elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák)
IV.
Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése,
rekonstrukciója
B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
I.
Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú
zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése
C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések
I. Gazdaságélénkítő tevékenységek
II. Közösségi célú tevékenységek
III. IKT és okos település fejlesztések
D) Fenntartható közlekedésfejlesztés
I. Kerékpárosbarát fejlesztések
II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
III. Közúti közösségi közlekedés
E) Hulladékkezelés, kármentesítés
I. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése
II. Illegális hulladéklerakók felszámolása
III. 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítése
Az előzetes informális egyeztetések már megtörténtek a Képviselő-testülettel, a lehetséges – és településünk
szempontjából releváns – tevékenységek kérdéséről. Ennek keretében az alábbiak kerültek megjelölésre a képviselők
által:

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
 Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése,
rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen
tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével.
 Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli
megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről
elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák)
B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
 Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú
zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése
D) Fenntartható közlekedésfejlesztés
 Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
 Közúti közösségi közlekedés
A pályázati kiírás összefoglalójában leírtakon túl szükséges megismerni az egyes – kiválasztott - pályázati célokban
megfogalmazott követelmények, illetve prioritások részletes tartalmát, hiszen a pályázati értékelés alapvető
szempontja az, hogy az adott projekt hogyan illeszkedik a pályázati kiírásban rögzített célokhoz. Ezt az alábbiakban
mutatom be.
A) Kékinfrastruktúra
A belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése:
 Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a
belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető-vízvisszatartó rendszer részét képező műtárgyak,
átemelők integrált csapadék-vízgazdálkodási szemlélettel történő felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a
szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).
 Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt
csapadékvíz elvezető/visszatartó rendszer, illetve belvíz elvezető/visszatartó hálózat építése
mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag
indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése.
 A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek segítik a
csapadékvíz helyben tartását (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési területek, esőkert, önkormányzati
tulajdonú épületeknél a tetőről lefolyó esővíz összegyűjtését, hasznosítását szolgáló eszközök, létesítmények,
állandó/időszakos vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási
pálya megszakítása, füvesített árkok).
 Belterület védelme, valamint a vízvisszatartás érdekében a befogadón szükséges és indokolt fejlesztések, a
projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-os mértékéig.
A belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások
alkalmazásával:
 Mederkotrás, holtágak, vízfolyások rehabilitációja/rekonstrukciója/rekreációja, belvízvédelemhez kapcsolódó
fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, patakmeder visszaállítása
természetes állapotba, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak,
mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.
 Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások befogadó állóvizek és főművi csatornák, azok
depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti átépítése, szükség
esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.
 Hullámtéren, belvízveszélyes mélyfekvésű területen vizes élőhely létrehozása/rehabilitációja tározási céllal.
B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése
Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú
zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése
 növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, valamint a biológiai aktivitás értékének növelése, a
zöldfelület növényállományának növelése, rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák
eltávolítása, pótlása, valamint ápolási munkák;










Talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok, parkerdő telepítése,
figyelembe véve az éghajlatváltozás várható hatásait, növényzettel történő passzív zajcsökkentés (pl. több
növényzeti szinttel rendelkező erdősávok);
Településklíma-javító, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több
szintes zöldfelületek, vertikális zöld falak létesítése, önkormányzati tulajdonú épületek esetében zöldtető
kialakítás a klímaadaptáció érdekében;
Aktív rekreációs zöldterületek (tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya
stb.);
Aktív, nem profitorientált célú, közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert,
iskolakert stb.) kialakítása, fejlesztése és kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés;
A településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas
infrastruktúra kialakítása, terepalakítás;
Zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek és közvilágítás;
A fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények (esőbeálló, szabadtéri rekreációt
segítő építmény, napvédelmi funkciót ellátó építmény, eszközök telepítése, fenntartáshoz szükséges
építmények);
A terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok
elhelyezése);

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés
Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés
a.) Forgalomcsillapítás
 A gépjárműforgalmat csökkentő- vagy korlátozó átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások,
forgalmi rend átalakítása;
 Intelligens fenntartható városi, települési közlekedést elősegítő informatikai, forgalomirányítási rendszerek
fejlesztése, kialakítása;
 Települési parkolási rendszer infrastrukturális és/vagy informatikai korszerűsítése, fejlesztése, kiépítése,
amennyiben a beruházás hozzájárul a városközponti területeken áthaladó meglévő gépjárműforgalom
mértékének és sebességének a csökkentéséhez;
 Alternatív, elkerülő útvonalak létesítése;
b.) Közlekedésbiztonság
 Gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése;
 Csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása;
 Településkapuk kiépítése;
 Közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel, forgalmi sávok újraosztása, szűkítése
stb.
c.) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése
 a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának,
foglalkoztatottságának a segítése érdekében.
d.) Fenntartható mobilitási terv (ún. SUMP) elkészítése
Közúti közösségi közlekedés
a.) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése:
 Autóbusz-állomások, közúti közösségi közlekedési decentrumok és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények
építése, bővítése, fejlesztése, felújítása.
 Közúti közösségi közlekedés részére elkülönített, vagy közös kerékpáros és közösségi közlekedés számára
egyaránt használható buszsávok kialakítása
 Az autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése buszöblök, megállóhelyek,
váróhelyiségek, esőbeállók, autóbusz fordulók kialakításával, felújításával, fejlesztésével, fizikai állapotának
javításával, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron felújítása,
kiépítése, továbbá a szükséges akadálymentes járdakapcsolatok kiépítése is kapcsolódhat.
 A közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó intermodális kapcsolatok, decentrumok, átszállási pontok
fejlesztése, az utazási láncok egyes elemeinek a kiépítése.
b.) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése
A fentiek alapján kérem, hogy a jelenlegi előterjesztés és az Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1-21 pályázati kiírás
alapján alakítsák ki álláspontjukat arról, hogy van-e olyan támogatott cél, amely Remeteszőlős reális fejlesztési
elképzeléseinek megfelel, figyelembe véve a helyi, tulajdonviszonyi adottságokat.

Határozati javaslat:
A változat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító számú,
„Élhető települések” elnevezésű uniós pályázati kiírás alapján az alábbi fejlesztési célra támogatási kérelmet kíván
benyújtani:
 ..
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat beadásának előkészítését végezze el, annak érdekében,
hogy a 2. benyújtási szakaszban a pályázat beadható legyen.
Határidő: 2022.07.01.
Felelős: polgármester
B változat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megvizsgálva a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosító
számú, „Élhető települések” elnevezésű uniós pályázati kiírást – jelen határozatban rögzíti, hogy nem kíván a
pályázaton indulni, mivel az abban megjelölt prioritások nem felelnek meg Remeteszőlős Község fejlesztési céljainak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Remeteszőlős, 2021. november 23.
Szathmáry Gergely
polgármester

