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0. VERZIÓKÖVETÉS 

A TVP első, IH általi elfogadást követő változásokat szükséges időről-időre ismertetni, milyen okból és 

milyen jellegű változások történtek az előző elfogadott verzióhoz képest, ezek a módosítások milyen 

okokra vezethetők vissza. 

1. STRATÉGIAI BEÁGYAZOTTSÁG 

A következő táblázat Bonyhád város FVS stratégiai célrendszerét mutatja be a stratégiai célok alá 

tagozódó részcélok mentén az FVS-ben bemutatottak szerint. 

1. ábra: Bonyhád város FVS stratégiai célrendszere 

1. Stratégiai cél  2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 

Jövőálló gazdaság Élhető és vonzó környezet Összetartó és fejlődő közösség 

Kapcsolódó részcélok Kapcsolódó részcélok Kapcsolódó részcélok 

Gazdasági infrastruktúra fejlesztése Energetikai fejlesztések Helyi igényekhez illeszkedő 

képzések, átképzés 

hiányszakmákra 

Turisztikai fejlesztések Környezetbarát közlekedési 

módok fejlesztése 

Környezeti és egészséges 

életmódra történő nevelés 

Helyi vállalkozások fejlesztése Klímavédelem Közösségfejlesztés 

Befektetés-ösztönzés Okos város fejlesztések Digitális kompetenciák fejlesztése 

 Rekreációs szolgáltatások 

fejlesztések 

Digitális eszközellátottság és 

szolgáltatások fejlesztése 

 Közszolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése 

Hátrányos helyzetű csoportok 

munkaerőpiaci integrációja 

 Barnamezős területek 

rehabilitációja 

Szociális városrehabilitáció, 

hátrányos helyzetű csoportok 

lakhatásának támogatása 

  Ifjúságmegtartás 

Az első stratégiai cél a jövőálló gazdaság megteremtésére vonatkozik. Ennek megfelelően nem kizárólag a 

jelenlegi gazdasági adottságokat és igényeket veszi figyelembe, hanem a trendeket és jövőben várható új 

lehetőségeket és veszélyeket is. A gazdasági infrastruktúra fejlesztése a gazdasági tevékenységek 

végzéséhez szükséges helyszínek fejlesztésére vonatkozik, így ipari terület és piacfejlesztést céloz meg. A 

turisztikai fejlesztések a megye eddig csak részben kiaknázott turisztikai potenciáljára építenek, amelyet 

az életmódbeli változások és a környezethez való változó viszony is erősít. A helyi vállalkozások fejlesztése 

a helyben elérhető piaci alapon nyújtott szolgáltatások és termékek fejlesztését, és ezek helyi és 

térségbeli lakosok által történő igénybevételének, illetve fogyasztásának ösztönzését célozza meg. A 
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befektetés-ösztönzésre vonatkozó részcél a város befektetésvonzó képességének fejlesztését célozza meg 

stratégiai megközelítésben.  

A második stratégiai cél az élhető és vonzó környezet megteremtése, ami mind a lakosság megtartásában, 

mind pedig új lakosok Bonyhádra vonzásában kulcstényező. Emellett, ezen cél a helyi lakosok egészségi 

állapotának és általános közérzetének javítására is vonatkozik. A célt számos alcél támogatja így 

energetikai fejlesztések, környezetbarát közlekedési módok fejlesztése, így többek között e-buszok 

beszerzése, kerékpáros és elektromos töltőállomás fejlesztések, klímavédelemhez kapcsolódó 

intézkedések, ide értve a kibocsátáscsökkentést, körforgásos gazdaság erősítését és klímaadaptációt, okos 

város fejlesztések, így többek között egy mobil app alapú városkártya rendszer bevezetése, okos zebrák, 

padok és közvilágítás telepítése, rekreációs szolgáltatások fejlesztése, közszolgáltatások infrastrukturális 

fejlesztése, valamint a barnamezős területek rehabilitációja. 

A harmadik stratégiai cél, az összetartó és fejlődő közösség szintén jelentős mértékben hozzájárul a 

lakosság megtartásához és új lakosok vonzásához, a helyiek jó fizikai és mentális egészségéhez, a közösség 

összetartó erejének növeléséhez, valamint a munkaerő fejlődéséhez. Ide tartozik a helyi igényekhez 

illeszkedő képzések, átképzés hiányszakmákra részcél, a környezeti és egészséges életmódra történő 

nevelés, kiemelten a gyermekek és fiatalok körében, a közösségfejlesztés, digitális kompetenciák 

fejlesztése minden korosztály számára, a digitális eszközellátottság és szolgáltatások fejlesztése mind a 

lakosok, mind az intézmények vonatkozásában, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci 

integrációjának támogatása, a szociális városrehabilitáció, a hátrányos helyzetű csoportok lakhatásának 

támogatása, és az ifjúságmegtartó programok, ide értve egy ifjúsági ház létrehozását és üzemeltetését is. 

A következőkben az egyes stratégiai és alcélokhoz tartozó indikátorok kerülnek bemutatásra a bázisérték 

és célérték megjelölése mellett. 

 

 indikátor 
mértéke

gység 
bázisérték célérték 2027 

mérés 

módszere 

Stratégiai cél 1. 

Jövőálló 

gazdaság  

iparűzési adó 

bevétel 

növekedése 

Ft 646,5- millió 

forint (2020) 

évi 1% Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

A bonyhádi székhelyű és/vagy telephelyű vállalkozások által befizetett iparűzési adó nagysága. Cél az 

évek közötti értékek növekedése. 

Részcél 1.  

Gazdasági 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Ipari területekre 

betelepült 

vállalkozások 

száma 

db 0 17 Ipari 

területek 

adatszolgá

ltatása 

A fejlesztett gazdasági infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások száma. 

Részcél 2.  

Turisztikai 

fejlesztések 

Vendégéjszakák 

száma 

db 4364 8000 KSH 

A megújult turisztikai attrakciókat igénybevevők éves száma. 
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 indikátor 
mértéke

gység 
bázisérték célérték 2027 

mérés 

módszere 

Részcél 3.  

Helyi 

vállalkozások 

fejlesztése 

iparűzési adó 

részaránya az 

önkormányzati 

bevételekből 

% 15% 17% Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

Önkormányzati bevételi arány. 

Részcél 4.  

Befektetés-

ösztönzés  

újonnan betelepült 

vállalkozások 

száma 

db 0 1 Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

Bonyhádra újonnan betelepülő, legalább 25 fő foglalkoztatottal működő vállalkozások száma.  

 

Stratégiai cél 2 

Élhető és vonzó 

környezet 

Karbon kibocsátás 

éves értéke 

tCO2e CO2 

kibocsátás 

20221 

-10% SECAP 

Városi ÜHG kibocsátás számítása (SECAP módszertan alapján): 

A városi ÜHG kibocsátásba bele kell számolni az alábbi szereplők ÜHG kibocsátását: közszféra, lakosság, 

szolgáltató szektor. 

Az ÜGH kibocsátásba az alábbi tevékenységeket kell beleszámolni: épületek, 

berendezések/létesítmények, ipar (önkormányzati épületek, szolgáltató szektor épületei, lakóépületek, 

közvilágítás, ipar); közlekedés (önkormányzati flotta, tömegközlekedés, magáncélú és kereskedelmi 

közlekedés); egyéb (hulladékgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás). 

Cél a fajlagos kibocsátási érték évről évre történő csökkenése. 

Részcél 1.  

Energetikai 

fejlesztések 

energiamegtakarítá

s  

kWh 162 795 +10% SECAP 

A fejlesztések által elért energiamegtakarítás mértéke (kWh) 

Részcél 2.  

Környezetbarát 

közlekedési 

módok 

fejlesztése 

újonnan épült 

kerékpárutak 

hossza 

km 0 1,3 Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

Adott évben megépült kerékpárutak hossza Bonyhádon és térségében 

                                                             
1
 Jelenleg nem rendelkezik CO2 kibocsátási leltárral Bonyhád, a SECAP elkészítése után adható meg a bázisérték 
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 indikátor 
mértéke

gység 
bázisérték célérték 2027 

mérés 

módszere 

Részcél 3.  

Klímavédelem 

Megújuló energia 

termelés 

mennyisége 

 500 MWh 1000 MWh Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

A város területén az adott évben megtermelt megújuló energia összmennyisége (MW) 

Részcél 4.  

Okos város 

fejlesztések  

új digitális 

szolgáltatások 

száma 

db 0 10 Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások közül újonnan digitálisan is intézhető 

ügytípusok száma. 

Részcél 5.  

Rekreációs 

szolgáltatások 

fejlesztések 

Rekreációs 

szolgáltatások 

igénybevételének 

növekedése 

% 84 883 óra 10% Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

(mérés)2 

A fejlesztéssel érintett új vagy megújuló rekreációs szolgáltatásokat igénybevevők száma. 

Részcél 6.  

Közszolgáltatáso

k 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Megújult humán 

szolgáltatások 

száma 

db 0 7 Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

A város területén működő, megújulással érintett szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, 

közművelődési) száma 

Részcél 7.  

Barnamezős 

területek 

rehabilitációja 

Megújuló 

barnamezős 

területek nagysága 

nm 0 786  

Adott évben beruházással érintett már meglevő, felújíított ingatlanok nagysága nm-ben. Ide számít a 

bontott és helyére új építésű ingatlan is. 

 

Stratégiai cél 3. 

Összetartó és 

állandó 

lakónépesség 

fő 12731 12731 KSH 

                                                             
2
 A sportlétesítmények esetén óraszámmal, a strand esetében 3 órás, az uszoda esetében 1 órás tartózkodással 

számolva: 9284+ 20231*3+14906*1= 84883 
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 indikátor 
mértéke

gység 
bázisérték célérték 2027 

mérés 

módszere 

fejlődő közösség  száma adott év 

végén 

KSH adatok alapján 

Részcél 1.  

Helyi igényekhez 

illeszkedő 

képzések, 

átképzés 

hiányszakmákra 

képzésekben 

résztvevők száma 

évente 

fő 12 15 Munkaügy

i Központ 

A helyi munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzéseken résztvevők száma. 

Részcél 2. 

Környezeti és 

egészséges 

életmódra 

történő nevelés 

szemléletformáló 

eseményeken 

résztvevők száma 

fő 0 1500  Önkormán

yzati 

adatgyűjté

s 

Szemléletformáló eseményeken, képzéseken, workshopokon, foglalkozásokon résztvevők száma. 

Részcél 3. 

Közösségfejleszté

s 

Közösségi 

programokon 

résztvevők 

számának 

növekedése 

% 0 10% Önkormán

yzati 

mérés 

Civil szervezetekben aktív tagok száma. 

Részcél 4.  

Digitális 

kompetenciák 

fejlesztése 

képzéseken 

résztvevők száma 

fő 0 500  

Digitális kompetencia fejlesztő tréningen, képzésen résztvevők száma. 

Részcél 5. 

Digitális 

eszközellátottság 

és szolgáltatások 

fejlesztése 

új digitális 

szolgáltatások 

száma 

db 0 10  

Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások közül újonnan digitálisan is intézhető 

ügytípusok száma. 
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 indikátor 
mértéke

gység 
bázisérték célérték 2027 

mérés 

módszere 

Részcél 6. 

Hátrányos 

helyzetű 

csoportok 

munkaerőpiaci 

integrációja 

munkaerőpiacra 

lépő hátrányos 

helyzetű 

munkavállalók 

száma évente 

fő 77 80 Munkaügy

i Központ 

Munkaügyi Központ adatai alapján 

Részcél 7.  

Szociális 

városrehabilitáci

ó, hátrányos 

helyzetű 

csoportok 

lakhatásának 

támogatása 

rehabilitációval 

érintett lakosság 

száma  

fő 0 20 Önkormán

yzati 

adatszolgá

ltatás 

A szociális városrehabilitációs beavatkozás bármely projektelem által érintett lakosság száma 

Részcél 8. 

Ifjúságmegtartás 

19-39 éves 

korosztály aránya 

% 24% 25%  

KSH adatok alapján 

 

FVS szintű egységes indikátorok – a rezilienciát, illetve az öt tervezési dimenzió mentén történő 

eredményeket vizsgáló indikátorok: 

 indikátor 
mérték-

egység 

bázisért

ék 

2021 

célérték 

2027 

Reziliencia: a gazdaság több lábon 

állása 

helyi gazdaság 

diverzifikációjának 

csökkenése (Herfindahl–

Hirschman-index 

csökkenése) 

% 0,18 10% 

Reziliencia: energiafüggőség 

alternatív energiaforrásokkal való 

oldása 

megújuló energia termelés 

növekedése 
MWh 500 1000 

Reziliencia: digitális város  
digitális ügymenetek 

arányának növekedése 
% 0 10% 
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 indikátor 
mérték-

egység 

bázisért

ék 

2021 

célérték 

2027 

Reziliencia: megtartó város  

az életminőséget 

meghatározó 

szolgáltatásokkal való 

elégedettség 

elégedet

tségi 

mutató 

(1-5) 

3 3,3 

Reziliencia: zöldfelületek  
zöld- és vízfelületek 

mérete 
ha 12 ha  17 ha 

Prosperáló város  
fejlesztésekbe bevont 

külső forrás 
Ft 0 Ft 

5023,6 

millió Ft 

Zöldülő város 
éves ÜHG kibocsátás 

egyenérték (CO2/t) 
CO2/t 

A SECAP 

elkészíté

se során 

kerül 

meghatá

rozásra  

A SECAP 

elkészítésé

t követően 

kerül 

meghatár

ozásra 

Digitális város 
digitálisan mért 

adattípusok száma 
db 0 5 

Megtartó város vándorlási egyenleg fő -75 0 

Kiszolgáló város 

újonnan 

rendeltetésváltással 

érintett területek nagysága 

ha 0 10,8 
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2. A BERUHÁZÁSOK, AKCIÓK ÖSSZESÍTŐ BEMUTATÁSA 

A következő táblázatban a TOP Plusz forrásokból tervezett akciók kerülnek besorolásra az egyes alcélok és 

városrészek szerinti mátrixba. 

1. táblázat: A beruházások, akciók összesítő bemutatása 

Alcélok/ 

Városrész 

Dél-

nyugati 

városrész 

Belváros Majos Városi Keleti városrész 

Gazdasági 

infrastrukt

úra 

fejlesztése 

Ipari Park 

fejlesztése 

III. ütem 

Helyi termelők, helyi 

termékek piacra 

jutásának támogatása 

 

Az önkormányzati 

tulajdonban lévő 

ingatlan átalakítása, 

felújítása üzleti céllal 

(Perczel 9.) 

  4 és 5 számjegyű 

utak fejlesztése 

Turizmusf

ejlesztés 

 3-4 napos TDM csomag 

feltételeinek 

kialakítása Bonyhádon, 

Zománcos 

látogatóközpont 

   

Energetika

i 

fejlesztése

k 

 Energetikai fejlesztések    

Környezet

barát 

közlekedé

si módok 

fejlesztése 

 Kerékpárút építése 

Váralja irányába 

   

Közszolgál

tatások 

infrastrukt

urális 

fejlesztése

k 

Élhető, 

zöld 

település - 

a Fáy 

lakótelep 

környezeté

nek 

korszerűsít

ése, 

felújítása 

PSEG Általános iskola 

felújítása 

 

Széchenyi Iskola udvar 

fejlesztése, 

korszerűsítése 

 

Malom óvoda 

infrastrukturális 

korszerűsítése 

Egészség

ház 

kialakítás

a volt 

Majosi 

iskolában 

Belterületi 

utak 

fejlesztése 

 

Csapadékvíz 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Bonyhádon II. 
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Orvosi rendelő 

kialakítása a dr. Kolta 

László u.  21-ben. 

Közösségf

ejlesztés 

 Tolerancia Központ 

létrehozása 

 A város 

kulturális 

intézményein

ek program- 

és 

eszközfejleszt

ése 
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2. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 

  Top Prioritás 1 Top 

Prioritás 

2 

Top Prioritás 3 

  

gazdas

ág-

fejleszt

és 

közúti 

közlek

edés 

turiz

mus 

víz- 

gazdálko

dás 

zöld 

infra-

struk

túra 

kultúra

, sport 

fenntar

tható 

közlek

edés 

hull

adé

k-

kez

elés 

szociális 

célú 

városre

ha-

bilitáció 

belt

erül

eti 

út 

Energeti

ka 

Helyi 

humán 

fejleszt

ések 

(ESZA) 

bölcső

dei, 

óvodai 

intézm

ények 

(ERFA) 

köz

nev

elés 

(ER

FA) 

egészség-

ügyi és 

szociális 

infrastru

k-túra 

(ERFA) 

Jövőál

ló 

gazda

ság  

Gazdasági 

infrastrukt

úra 

fejlesztése 

3 db 

akcióte

rületi 

1 db. 

akciót

erületi 

 

             

Turizmusf

ejlesztés  

  1db 

akciót

erület

i 

            

Élhető 

és 

vonzó 

körny

ezet 

Energetika

i 

fejlesztése

k 

          1 db 

akcióter

ületi 

    

Környezet

barát 

közlekedé

si módok 

fejlesztése 

      1 db 

akcióte

rületi 
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Közszolgál

tatások 

infrastrukt

urális 

fejlesztése 

   1 db 

akcióter

ületi 

1 db 

egye

di 

    1db 

akci

óter

ület

i 

  1 db 

egyedi 

2 

db 

egy

edi 

2 db 

egyedi 

Összet

artó 

és 

fejlőd

ő 

közös

ség 

Közösségf

ejlesztés 

     1 db 

akcióte

rületi 

     1 db 

kompl

ex 

   

3.Konkrét beruházások 

 

Jelen fejezet az egyes prioritás szerint rendszerezett projekteke tartalmazza, ugyanakkor két prioritásnál a kereten felüli beruházásokat is megjelöl tartalékként. A 

projektekhez kapcsolódó indikátorok a TOP Plusz vonatkozó programmutatók, melyekre a város becsült vállalást tesz a célérték megjelölésével. 

 

2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 

való illeszkedés 

(melyik városi 

stratégiai célhoz 

illeszkedik) 

Helyszín (város 

/térségi 

település) 

Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító Együttműködés Indikátor 

Célérték 

(becsült) 

Prioritás 

1. 

Ipari Park fejlesztése III. ütem 

 

Jövőálló 

gazdaság 

Dél-nyugati 

városrész 

800 000 000 

 

VIP Kft.  BIP Kft. BVÖ (Bonyhád 

Város 

Önkormányzata) 

Támogatott 

vállalkozások száma 

7 
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Helyi termelők, helyi termékek 

piacra jutásának támogatása 

Jövőálló 

gazdaság 

Belváros 450 000 000 Bonycom BVÖ Támogatott 

vállalkozások száma 

 

4 és 5 számjegyű bonyhádi 

utak fejlesztése: Forberger 

utca út szélesítése a Rákóczi u. 

- Gyár utcák közötti szakaszon 

Élhető és vonzó 

környezet 

Keleti 100 000 000 Tolna Megyei 

Közút 

BVÖ Átépített vagy 

korszerűsített 

közutak hossza –nem 

TEN-T 

km 

3-4 napos TDM (Turisztikai 

Desztináció Marketing) 

csomag feltételeinek 

kialakítása Bonyhádon,  
Zománcos látogatóközpont 

Jövőálló 

gazdaság 

Belváros 250 000 000 Bonycom BVÖ Támogatott  

kulturális és  

turisztikai  

helyszínek száma 

4 db 

Kerékpárút építése Váralja 

irányába 

Élhető és vonzó 

környezet 

Városi 250 000 000 BVÖ  Támogatott célzott  

kerékpáros  

infrastruktúra 

1300m 

Belterületi utak fejlesztése 

Bonyhádon: Ady u., Hársfa u., 

Wernau u. új utca építés 

(engedélyes terv van), Kossuth 

u. külterület maradék 

felújítása 

Élhető és vonzó 

környezet 

Városi 298 100 000 BVÖ  Átépített vagy 

korszerűsített 

közutak hossza –nem 

TEN-T 

km 

FVS n.a.  80 000 000 BVÖ  n.a n.a 

Csapadékvíz infrastruktúra 

fejlesztése Bonyhádon II. 

Élhető és vonzó 

környezet 

Városi 300 000 000 BVÖ  Az  

éghajlatváltozáshoz  

való  

alkalmazkodás  

m 
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céljából épített  

vagy felújított zöld  

infrastruktúra 

Élhető, zöld település - a Fáy 

lakótelep környezetének 

korszerűsítése, felújítása 

Élhető és vonzó 

környezet 

Délnyugati 300 000 000 BVÖ  Az 

éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás 

céljából épített vagy 

felújított zöld 

infrastruktúra 

ha 

kereten 

túli, 

tartalék 

projektek 

Tolerancia Központ 

létrehozása 

Összetartó és 

fejlődő közösség 

Belváros 250 000 000 Bonycom BVÖ Támogatott  

kulturális és  

turisztikai  

helyszínek száma 

1 

Az önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlan átalakítása, 

felújítása üzleti céllal (Perczel 

9.) 

Jövőálló 

gazdaság 

Belváros 800 000 000 BVÖ  Támogatott  

vállalkozások száma 

1 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható)      

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 2 828 100 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 1 050 000 000     
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3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 

 

 

5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESA+ 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 

való illeszkedés 

(melyik városi 

stratégiai célhoz 

illeszkedik) 

Helyszín (város 

/térségi 

település) 

Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító Együttműködés Indikátor 

Célérték 

(becsült) 

Prioritás 

2. 

Energetikai fejlesztések: A 

Solymár Imre Városi Könyvtár és 

a Völgységi Múzeum energetikai 

és fűtéskorszerűsítése 

Élhető és vonzó 

környezet 

Belváros 300 000 000 BVÖ  Jobb  

energiahatékonyságú  

középületek 

873 m2 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható)      

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 300 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye      

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 

való illeszkedés 

(melyik városi 

stratégiai célhoz 

illeszkedik) 

Helyszín (város 

/térségi 

település) 

Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító Együttműködés Indikátor 

Célérték 

(becsült) 

Prioritás A város kulturális intézményeinek Összetartó és Városi 600 000 000 BVÖ  Újonnan 3 
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3. 

ESZA+ 

program- és eszközfejlesztése fejlődő közösség megvalósított  

programok 

száma 

Zöld és digitális átállás menetrend 

megvalósítása 

Élhető és vonzó 

környezet, 

jövőálló gazdaság 

Városi 245 500 000   n.a.  

 Prioritás forráskerete (nem módosítható)      

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 845 500 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye      
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6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 

való illeszkedés 

(melyik városi 

stratégiai célhoz 

illeszkedik) 

Helyszín (város 

/térségi 

település) 

Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító Együttműködés Indikátor 

Célérték 

(becsült) 

Prioritás 

3.ERFA  

PSEG Általános iskola 

felújítása 

Élhető és vonzó 

környezet, 

jövőálló 

gazdaság 

Belváros 250 000 000 BVÖ PSEG Általános 

iskola 

Az új vagy  

korszerűsített  

oktatási  

létesítmények  

osztálytermi  

kapacitása 

975 fő 

Széchenyi Iskola udvar 

fejlesztése, korszerűsítése 

Élhető és vonzó 

környezet, 

jövőálló 

gazdaság 

Belváros 150 000 000 BVÖ Széchenyi 

Általános Iskola 

Az új vagy  

korszerűsített  

oktatási  

létesítmények  

osztálytermi  

kapacitása 

fő 

Malom óvoda 

infrastrukturális 

korszerűsítése 

Élhető és vonzó 

környezet, 

jövőálló 

gazdaság 

Belváros 250 000 000 BVÖ Bonyhádi 

Varázskapu 

Bölcsőde és 

Óvoda 

Az új vagy  

korszerűsített  

gyermekgondozási  

létesítmények  

72 fő 
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osztálytermi  

kapacitása 

Orvosi rendelő kialakítása a 

dr. Kolta László u.  21-ben. 

Élhető és vonzó 

környezet, 

jövőálló 

gazdaság 

Belváros 100 000 000 BVÖ  Fejlesztéssel  

érintett  

egészségügyi  

alapellátást nyújtó  

szolgálatok  

(benne:  

háziorvos, házi  

gyermekorvos,  

fogorvosi,  

védőnői szolgálat  

és kapcsolódó  

ügyeleti ellátás,  

iskolaegészségügyi  

ellátás) száma 

2 

Egészségház kialakítása a volt 

Majosi iskolában 

Élhető és vonzó 

környezet, 

jövőálló 

gazdaság 

Majos 300 000 000   Fejlesztéssel  

érintett  

egészségügyi  

alapellátást nyújtó  

szolgálatok  

(benne:  

1 



21 
 

 

háziorvos, házi  

gyermekorvos,  

fogorvosi,  

védőnői szolgálat  

és kapcsolódó  

ügyeleti ellátás,  

iskola egészségügyi  

ellátás) száma 

Prioritás forráskerete (nem módosítható)      

Elsődleges projektek teljes forrásigénye 1 050 000 000     

Tartalék projektek összes forrásigénye      
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4. ÜTEMEZÉS  
 

Az egyes cellákban a projekt benyújtásának időpontját jelöltük. 

7. táblázat: A TOP Plusz projektek tervezett ütemezése 

 2022 2023 2024 

 I II III IV I II III IV I II III IV 

Ipari Park fejlesztése III. 

ütem 

 

            

Helyi termelők, helyi 

termékek piacra 

jutásának támogatása 

            

4 és 5 számjegyű 

bonyhádi utak 

fejlesztése: Forberger 

utca út szélesítése a 

Rákóczi u. - Gyár utcák 

közötti szakaszon 

            

3-4 napos TDM 

(Turisztikai Desztináció 

Marketing) csomag 

feltételeinek kialakítása 

Bonyhádon, Zománcos 

látogatóközpont 
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Kerékpárút építése 

Váralja irányába 

            

Belterületi utak 

fejlesztése Bonyhádon: 

Ady u., Hársfa u., 

Wernau u. új utca építés 

(engedélyes terv van), 

Kossuth u. külterület 

maradék felújítása 

            

FVS             

Csapadékvíz 

infrastruktúra fejlesztése 

Bonyhádon II. 

            

Élhető, zöld település - a 

Fáy lakótelep 

környezetének 

korszerűsítése, felújítása 

            

Tolerancia Központ 

létrehozása 

            

Az önkormányzati 

tulajdonban lévő 

ingatlan átalakítása, 

felújítása üzleti céllal 

(Perczel 9.) 

            

Energetikai fejlesztések:             
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A Solymár Imre Városi 

Könyvtár és a Völgységi 

Múzeum energetikai és 

fűtéskorszerűsítése 

A város kulturális 

intézményeinek 

program- és 

eszközfejlesztése 

            

Zöld és digitális átállás 

menetrend 

megvalósítása 

            

PSEG Általános iskola 

felújítása 

            

Széchenyi Iskola udvar 

fejlesztése, 

korszerűsítése 

            

Malom óvoda 

infrastrukturális 

korszerűsítése 

            

Orvosi rendelő 

kialakítása a dr. Kolta 

László u.  21-ben. 

            

Egészségház kialakítása a 

volt Majosi iskolában 
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5. INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK 

Az alábbi táblázatban összesítettünk valamennyi, a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató vonatkozásában a város egyes projektjei által elérni 

szándékozott eredményeket. A táblázat nem tartalmazza a tartalék projektek célértékeit. 

8.táblázat: Indikátor vállalások összesítése 

A mutató neve 
Mérték-

egysége 

Össze-

sített 

értéke 

Meg-

jegyzés 

Támogatott vállalkozások (ebből: mikro-, kis-, közép-, nagyvállalkozás) db 2 int  

Vissza nem térítendő támogatások által támogatott vállalkozások db   

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások db   

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T km 2 int  

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma db 2 int  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy 

felújított zöld infrastruktúra 
ha 2 int  

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság fő   

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra km 1,3  

Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása fő   

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek 

által érintett lakosság 
fő   

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db   
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A mutató neve 
Mérték-

egysége 

Össze-

sített 

értéke 

Meg-

jegyzés 

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások CO2t/év   

Jobb energiahatékonyságú középületek m
2
 873  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 

osztálytermi kapacitása 
fő 72  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves 

felhasználói 
fő   

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 

(benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és 

kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma 

db 2 int  

Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves 

felhasználói 
fő   

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti alapellátások száma 
db   

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi 

kapacitása 
db 2 int  

Megvalósított programok száma db 1 int  

Programban résztvevő munkanélküliek száma fő   
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6. MELLÉKLETEK 
 

1.1 Megyei önkormányzat bevonása 
Az aktuális (2021-2027-es) programozási időszakban az új ERFA rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése a megyei Integrált Területi Programok 

részét képezi, ezért ez nem független a megyei prioritástól TOP Pluszban, hanem a megye eredményeit jelentős mértékben befolyásoló beavatkozásokként. Ebből 

kifolyólag a megyének is információt kellett szolgáltatnia a város felé a tervezés során, és Bonyhád városoknak is figyelembe kellett vennie a TOP Plusz program 

Tolna megye felé megfogalmazott elvárásait. 

Emellett a TOP Plusz forrásra tervezett céloknak és projekteknek, valamint azok költségtervezésének illeszkednie kellett Tolna megyei területfejlesztési 

koncepciójához, programjához és Integrált Területi Programjához. 

 

1.2 Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal 
Bonyhád városoknak lehetősége van rá, hogy kezdeményezze a felhívás megjelentetését az OP szempontjából jogosult egyéb kedvezményezetti kör számára 

bizonyos fejlesztések esetén. Ezen esetekben saját területi kiválasztási kritériumok meghatározására van szükség, hogy az FVS megvalósításához leginkább 

hozzájáruló projektek kerüljenek támogatásra. 

A döntési javaslat előkészítése során szükséges megfelelni az átláthatóság szempontjainak. Emellett, az értékelési szempontokat objektívan kell meghatározni, és 

megfelelő magyarázattal szükséges őket ellátni teljesíthetőségükhöz és értékelhetőségükhöz, így egységesen értelmezhetők kell, hogy legyenek, az egyes 

szempontokra adható pontszámok alábontása pedig az elvárt szakmai tartalom teljesítése alapján, objektív módon kell, hogy kialakításra kerüljön az egyértelmű 

pontozhatóság érdekében. A területi kiválasztási kritériumok részletes, pontozási szinten történő alábontására az adott pályázati felhívásban kerülhet sor.  Legalább 

3, legfeljebb  5 kritérium meghatározása szükséges. 

A beérkező támogatási kérelmeket először az Irányító Hatóság értékeli a felhíváshoz való illeszkedés, megfelelősége szempontjából, majd a megfelelt projekteket a 

város értékeli pontozással a rangsor kialakítása érdekében. Míg az Irányító Hatóság szöveges értékelést tesz a támogatási kérelmeken, addig Bonyhád város a saját 

szempontjai alapján pontozással határozza meg a minimális szakmai követelményeket teljesítő projektjavaslatok közötti sorrendet. 

Az Irányító Hatóság az ilyen módon meghatározott szakmai sorrend alapján dönt a forráskeret erejéig a támogatható projektek köréről. 

Az itt ismertetett szempontok miatt Bonyhád városnak a TVP jelen mellékletében ismertetnie kell: 

 a városnál működő döntéselőkészítési, értékelői feladatot ellátó személyek szakmai relevanciája (legalább végzettség. szakmai tapasztalat tekintetében):; 
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 hány fővel tervezi működtetni a város az értékelői tevékenységet; 

 hogyan gondoskodik a város az összeférhetetlenség elkerüléséről a kérelmek értékelésében résztvevő személyeknél; 

 milyen határidőkkel és milyen feladat leosztásban terveznek dolgozni az értékelők  

A kiválasztási kritériumok csak a standard eljárásrendben érkező, egymással versengő támogatási kérelmek esetében kerülnek alkalmazásra. A város saját 

projektjeinek kiválasztásának indokoltságát a stratégiából való levezethetőség támasztja alá, ezért a támogathatóság érdekében ezeknek a projektnek a TVP 3. 

fejezetében előzetesen meg kell jelenniük. 

A város területi kiválasztási kritériumait az alábbi táblázatban szükséges összefoglalni, alkalmazásukat indoklással ellátva megjeleníteni. 

9. táblázat Területi kiválasztási kritériumok 

Sorszám 
Érintett 

tématerület 
Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat 

1.    

2.    

3.    

    

    

 
 

Egyéb, pontosan:……………….  

 

 


