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Bevezető
A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) egy az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt városok számára a TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum, mely az Irányító
Hatóság (IH) által közzétett módszertani sablon iránymutatásai alapján készült.
A TVP-t a sablon felépítését követve, az abban megjelenő táblázatok feltöltésével állítottuk
össze, az alábbiakban megadott fejezetbontás szerint. A TVP megítélése az Irányító Hatóság
által a táblázatokban foglalt információk alapján történik.
A TVP alapesetben az alábbi 9+2 táblázatból áll:
1. FVS stratégiai célmátrix
2. FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések
3. FVS-TOP Plusz kapcsolat
4. Projekttábla - 1. prioritási tengely
5. Projekttábla - 2. prioritási tengely
6. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+
7. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA
8. Ütemezés
9. Összesített indikátorvállalások
+1. táblázat: FVS területi célmátrix – várostérségi összefüggések – csak várostérségben tervező városok számára – Komló esetében nem releváns!
+2 táblázat: Területi kiválasztási kritériumok – csak azon városok számára, ahol egyéb városi kedvezményezettek számára felhívás megjelentetése tervezett - Komló esetében nem releváns!

Szöveges kifejtés egyedül a 6. Mellékletek fejezet tekintetében elvárás.

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
1. táblázat: Komló FVS - stratégiai célmátrix

1. Stratégiai cél

2. Stratégiai cél

3. Stratégiai cél

A VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE
LAKOSSÁGÁNAK MUNKÁT ADÓ
GAZDASÁGI KÖZPONT

JÓ SZÍNVONALÚ, FENNTARTHATÓ
LAKÓKÖRNYEZET, VONZÓ
VÁROSKÖZPONT

JÖVŐJÉBEN BÍZÓ, NYITOTT,
SZOLIDÁRIS, FENNTARTHATÓ
TÁRSADALOM

kapcsolódó részcélok

kapcsolódó részcélok

kapcsolódó részcélok

P1. Új foglalkoztatók számára
terület biztosítása, a meglévő
gazdasági területek ellátási
színvonalának emelése

Z1. A gépjármű közlekedés
környezetterhelő hatásának
csökkentése

M3. A népesség csökkenésének
megállítása

P2. A K+F segítségével a térség
adottságainak jobb kihasználása, a
gazdasági szerkezet fejlesztése

Z2. Egységes, a környező erdőkhöz
kapcsolódó, színvonalas
zöldfelületi hálózat kialakítása

P3. Beszállítói és foglalkoztatási
együttműködés Péccsel

PROSPERÁLÓ
VÁROS

D1. Smart city eszközök
alkalmazása a klímatudatos és
lakosságbarát közszolgáltatások
biztosítása érdekében
M1. A város közúti
megközelíthetőségének javítása, a
munkába járás elősegítése
M2. A lakótelepek komplex
megújítása, a lakhatás
költségeinek csökkentése
K1. Hatékony városüzemeltetés
K2. Vonzó városközpont
kialakítása
K3. Átkötő és havária utak
létesítése

ZÖLDÜLŐ
VÁROS

DIGITÁLIS
VÁROS
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M4. A szociális ellátó rendszer
megerősítése, a változó
igényekhez illesztése

M5. A társadalmi integráció
erősítése

MEGTARTÓ
VÁROS

KISZOLGÁLÓ
VÁROS

2. táblázat: Komló FVS - területi célmátrix, városrészi szintű összefüggések

1. Stratégiai cél

2. Stratégiai cél

3. Stratégiai cél

A VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE LAKOSSÁGÁNAK MUNKÁT ADÓ
GAZDASÁGI KÖZPONT

JÓ SZÍNVONALÚ, FENNTARTHATÓ LAKÓKÖRNYEZET, VONZÓ
VÁROSKÖZPONT

JÖVŐJÉBEN BÍZÓ, NYITOTT SZOLIDÁRIS FENNTARTHATÓ TÁRSADALOM

kapcsolódó részcélok

kapcsolódó részcélok

kapcsolódó részcélok

V1. Sikonda: A kerékpáros turizmus hálózati infrastruktúrájának
kialakítása a térségben

V1. Sikonda: Helyi középvállalatok szakképzett munkaereje számára színvonalas bérlakás biztosítása

V1. Sikonda: A város zöldfelületeinek egységes hálózattá szervezése

V1. Sikonda: A civil szervezetek
és kezdeményezéseinek támogatása

V5 Altáró: Altárói ipari terület főútjának összekötése az Ipari úttal

V1. Sikonda: Sport és szabadidős
funkciók fejlesztése

V1. Sikonda: A társadalmi struktúra változásához alkalmazkodó
ellátórendszerek mennyiségi és
minőségi fejlesztése

V5 Altáró: Az M9 bekötő és a 66os útra átkötő út városi szakaszának területelőkészítése az Ipari út
és Körtvélyes között

V2. Nyugati városrész: A főutak
elválasztó hatásának csökkentése, a gyalogosok biztonságának

V1. Sikonda: Különböző társadalmi helyzetű csoportok integrálása

V1. Sikonda, V4. Belváros: A térséggel összehangolt turisztikai
csomag kifejlesztése, ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések
V4. Belváros: A települést átszelő
vasútvonal és a kapcsolódó pályaudvar áttelepítése agglomerációba. A felszabadult értékes területeken egy fejlődő belváros kialakítása. A beruházás elengedhetetlen része a kapcsolódó MÁV
területek megvásárlása

V5 Altáró, V7. Keleti városrész:
Önkormányzati tulajdonú belterületi barnamezős területek rehabilitációja, megújítása

V7. Keleti városrész: A rozsdaövezet megközelítését szolgáló infrastruktúra fejlesztés
V9. Mecsekjánosi: Új vasúti pályaudvar építése
V11. Külterület: A Bétai út menti
volt bányaüzemi területek előkészítése ipartelepítés céljára

V2. Nyugati városrész: Körtvélyes
városrész útburkolatainak, járdáinak, zöldfelületeinek és részben
vagy egészében önkormányzati
tulajdonú ingatlanok korszerűsítése
V2. Nyugati városrész: Az M9 bekötő és a 66-os útra átkötő út városi szakaszának területelőkészítése az Ipari út és Körtvélyes között
V2. Nyugati városrész: Naperőmű
park létesítése
V2. Nyugati városrész: Komló-Sikondai út-Pécsi utca környéke között kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása
V2. Nyugati városrész: Parkolóhelyek bővítése a Körtvélyes városrészben
V2. Nyugati városrész: A Komlói
Bányász Sport Klub területének
komplett fejlesztése
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V2. Nyugati városrész: A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló komplex programok

V2. Nyugati városrész: Idősek
Otthonának kapacitás fejlesztése,
energetikai korszerűsítése
V2. Nyugati városrész: Lakótelepi
közösségi terek, tematikus játszóterek létesítése
V2. Nyugati városrész: Körtvélyesi lakótelep épületeinek energiahatékony felújítása
V2. Nyugati városrész: Körtvélyesi lakótelep közterületeinek
funkcióbővítése és megújítása
V2. Nyugati városrész: Nagy
László utca felújítása

1. Stratégiai cél

2. Stratégiai cél

3. Stratégiai cél

V2. Nyugati városrész: Vállalkozóház kialakításának érdekében a
volt Nagy László Gimnázium épületének korszerűsítése

V3. Déli városrész: Közösségi terek, játszóterek kialakítása

V3. Déli városrész: A főutak elválasztó hatásának csökkentése, a
gyalogosok biztonságának növelése
V3. Déli városrész: A Tröszt utca
Pécsi út csomópontja és a Kossuth Lajos utca közötti közúti
kapcsolat megteremtése
V3. Déli városrész: Utak, közterületek felújítása
V4. Belváros, V7 Keleti városrész:
A kőszállítás környezetkímélő
megoldása
V4. Belváros, V5 Altáró, V7. Keleti városrész, V9. Mecsekjánosi:
A Kaszárnya patak partjának kiszabadítása és bekapcsolása a
zöldfelületi hálózatba
V4. Belváros: Komló Város Önkormányzat Közös Hivatalának és
Városgondnokságának digitális és
épületenergetikai korszerűsítése
V4. Belváros: Átfogó terv készítése a Kossuth Lajos utca és a felszámolt vasút közötti sáv 48-as
tér és Zrínyi tér közötti szakaszának közterület-rendezésére, a
belváros komplex fejlesztése
V4. Belváros: A Kossuth Lajos
utca Berek utca Pécsi út csomópont páros kapacitásának növelése
V4. Belváros: A Kossuth Lajos
utca forgalomcsillapítása és az
útfelület elválasztó hatásának
csökkentése
V4. Belváros: A kerékpáros infrastruktúra kiépítése a belvárosban
V4. Belváros: A használaton kívüli
MÁV területek bekapcsolása a
városközpontba
V4. Belváros: Minőségi zöldfelületek, fiatalok és egyéb generációk számára is használható közösségi terek, sétányok kialakítása, utca és parkoló fásítás
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V4. Belváros: Egészségügyi és szociális alapellátás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (Kossuth
L. u. 103.)
V5. Altáró, V6. Északi városrész,
V7. Keleti városrész, V11. Külterület: Antiszegregációs program
végrehajtása
V8. Zobákpuszta, V9. Mecsekjánosi: Lakossági, közösségi és humán közszolgáltatási funkciók fejlesztése

1. Stratégiai cél

2. Stratégiai cél

3. Stratégiai cél

V4. Belváros, V6. Északi városrész: A Tröszt utca vége és a Zrínyi tér közötti közúti kapcsolat
megteremtése
V4. Belváros, V5. Altáró: A Tröszt
utca Pécsi út csomópontja és a
Kossuth Lajos utca közötti közúti
kapcsolat megteremtése
V4. Belváros: A komlói belváros
keleti részének megújítása
(Zengő áruház és környéke)
V4. Belváros: A Komló 48-as tér
teljes rekonstrukciójának megvalósítása
V4. Belváros: Komló Közös Önkormányzati Hivatal és környezetének, az Eszperantó térnek
komplex rehabilitációja
V5 Altáró: Termálvíz (megújuló
energiaforrás) hasznosítása új
termálkutak fúrásával
V5 Altáró, V6. Északi városrész,
V9. Mecsekjánosi: Kerékpárút kiépítése Mecsekjánosi és Zobákpuszta között
V6. Északi városrész: A szilvási
völgy bekapcsolása városközpontba, „városligetté” fejlesztése
V6. Északi városrész: Lakótelepi
közösségi terek, tematikus játszóterek létesítése
V6. Északi városrész: A komlói arborétum ökoturisztikai fejlesztése
V6. Északi városrész: Zrínyi tér rehabilitációja
V6. Északi városrész: Szilvás városrész rehabilitációja
V7. Keleti városrész, V8. Zobákpuszta: Kerékpárút kiépítése Mecsekjánosi és Zobákpuszta között
V10. Kisbattyán, V11. Külterület:
Telekommunikációs hálózat minőségének javítása
V11. Külterület: A város belterületével határos erdőrészek hasznosításának a város érdekében
való felülvizsgálata

PROSPERÁLÓ
VÁROS

ZÖLDÜLŐ
VÁROS

DIGITÁLIS
VÁROS
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MEGTARTÓ
VÁROS

KISZOLGÁLÓ
VÁROS

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása
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3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat
TOP Plusz
Prioritás 2

TOP Plusz Prioritás 1

gazdaság-fejlesztés

A VÁROS ÉS
VONZÁSKÖRZETE LAKOSSÁGÁNAK
MUNKÁT
ADÓ GAZDASÁGI KÖZPONT

Prosperáló város

Zöldülő
város

JÓ SZÍNVONALÚ, FENNTARTHATÓ
LAKÓKÖRNYEZET,
VONZÓ VÁROSKÖZPONT

közúti
közlekedés

1 akcióterület
és 1
egyedi

turizmus

2 akcióterület

vízgazdálkodás

zöldinfrastruktúra

kultúra,
sport

fenntartható
közlekedés

hulladék-kezelés

szociális
célú vábelterürosreenergetika
leti út
habilitáció

TOP Plusz Prioritás 3 ESZA+

foglalkoztatási
együttműködések

szociális
célú városre-habilitáció
(ESZA)

helyi humán fejlesztések

TOP Plusz Prioritás 3 ERFA

bölcsődei, óvodai intézmények

1 akcióterület

1
egyedi

3 egyedi

Digitális
város

Megtartó
város

Kiszolgáló
város

1 egyedi

1
egyedi

köznevelés

egészségügyi és
szociális
infrastruk-túra

TOP Plusz
Prioritás 2

TOP Plusz Prioritás 1

gazdaság-fejlesztés

JÖVŐJÉBEN
BÍZÓ, NYITOTT SZOLIDÁRIS FENNTARTHATÓ
TÁRSADALOM

közúti
közlekedés

turizmus

vízgazdálkodás

zöldinfrastruktúra

kultúra,
sport

fenntartható
közlekedés

hulladék-kezelés

Megtartó
város
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szociális
célú vábelterürosreenergetika
leti út
habilitáció

TOP Plusz Prioritás 3 ESZA+

foglalkoztatási
együttműködések

szociális
célú városre-habilitáció
(ESZA)

helyi humán fejlesztések

1 egyedi

1 egyedi

TOP Plusz Prioritás 3 ERFA

bölcsődei, óvodai intézmények

köznevelés

egészségügyi és
szociális
infrastruk-túra

3. Konkrét beruházások
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4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

Projekt címe

Fenntartható Városfejlesztési
Stratégia megvalósítása Komlón

A 13-15. századi országosan védett gótikus templomrom környezetének turisztikai célú fejlesztése

Prioritás
1.

Béta akna területének gazdaságfejlesztése

Vállalkozóház kialakításának érdekében a volt Nagy László Gimnázium épületének korszerűsítése

Játszótér fejlesztési program I.

Stratégiai célhoz
való illeszkedés
(melyik városi
stratégiai célhoz
illeszkedik)
A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ
A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ
A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ
A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ
Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Helyszín (város
/térségi település)

Forrásigény
(Ft)

Megvalósító

Komló

80.000.000

Komló

Komló

Komló

Komló

Indikátor

Célérték
(becsült)

Komló Város Önkormányzat

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák

1-4

200.000.000

Komló Város Önkormányzat

Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

1

1.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások

önk-i adatkérés folyamatban

720.000.000

Komló Város Önkormányzat

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások

önk-i adatkérés folyamatban

Komló Város Önkormányzat

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság

22.465 fő

76.000.000
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Együttműködés

Komló

81.000.000

Komló Város Önkormányzat

A Komló Közös Önkormányzati
Hivatal és környezetének, az
Eszperantó térnek komplex rehabilitációja

A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ

Komló

1.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

A vasút nélküli beváros létrehozása

A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ

Komló

5.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

Komló

2.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

1

10.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások

önk-i adatkérés folyamatban

Komló

800.000.000

Komló Város Önkormányzat

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások

önk-i adatkérés folyamatban

Komló

24.000.000

Komló Város Önkormányzat

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe

22.465 fő

Parkolóhelyek
bővítése
körtvélyesi városrészben

a

Komló - Sikonda településrész
turisztikai célú fejlesztése
kereten
túli, tartalék
projektek

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság

A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ

A rozsdaövezet megközelítését
szolgáló infrastruktúra fejlesztés: Komló - Zobák bánya területeinek fejlesztése

Meglévő iparterületek közműellátottságának fejlesztése

Játszótér fejlesztési program II.

A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ
A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ
A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ
Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris

Komló
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22.465 fő

22.465 fő

22.465 fő

fenntartható társadalom

Komló Város területén ifjúságitér kialakítása

Arany János utca felújítása

Nagy László utca felújítása

Újtelepi utak felújítása

Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont
Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont
Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont
Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont

tartozó projektek
által érintett lakosság

Komló

Komló

Komló

Komló

72.000.000

Komló Város Önkormányzat

Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

1

300.000.000

Komló Város Önkormányzat

Átépített vagy korszerűsített
közutak hossza – nem
TEN-T

önk-i adatkérés folyamatban

300.000.000

Komló Város Önkormányzat

Átépített vagy korszerűsített
közutak hossza – nem
TEN-T

önk-i adatkérés folyamatban

400.000.000

Komló Város Önkormányzat

Átépített vagy korszerűsített
közutak hossza – nem
TEN-T

önk-i adatkérés folyamatban

Újtelepi városrész bányakáros
rézsűstabilizálás

Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont

Komló

1.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

A komlói belváros keleti részének megújítása (Zengő áruház
és környéke)

Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont

Komló

360.000.000

Komló Város Önkormányzat
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Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság

22.465 fő

22.465 fő

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság

Komló - Zrínyi tér rehabilitációja

Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont

Komló

360.000.000

Komló Város Önkormányzat

A Komló 48-as tér teljes rekonstrukciójának megvalósítása

Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont

Komló

360.000.000

Komló Város Önkormányzat

A Komlói Bányász Sport Klub területének komplett fejlesztése

Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Komló

5.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

Kerékpárút kialakítása Komló
várostól Hosszúhetény településig

Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont

Komló

1.500.000.000

Komló Város Önkormányzat

Támogatott célzott kerékpáros
infrastruktúra

önk-i adatkérés folyamatban

Komló belvárosának komplex
fejlesztése

A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ

Komló

900.000.000

Komló Város Önkormányzat

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság

22.465 fő

A komlói arborétum ökoturisztikai fejlesztése

A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ

Komló

240.000.000

Komló Város Önkormányzat

Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

1
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22.465 fő

22.465 fő

22.465 fő

A Komló város helyi közösségi
közlekedésének fejlesztése

Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont

Komló

1.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

Komló - Szilvás városrész rehabilitációja

A város és vonzáskörzete lakosságának munkát
adó
gazdasági
központ

Komló

2.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

Komló-Körtvélyes leromlott településrész fejlesztése

Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Komló

1.000.000.000

Komló Város Önkormányzat

Kulturális intézmények fejlesztése

Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Komló

800.000.000

Komló Város Önkormányzat

Prioritás forráskerete (nem módosítható)

3.157.000.000

Elsődleges projektek teljes forrásigénye

3.157.000.000

A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén

-

Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés
esetén
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés
esetén
Tartalék projektek összes forrásigénye

33.416.000.000
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Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe
tartozó projektek
által érintett lakosság
Támogatott kulturális és turisztikai
helyszínek száma

22.465 fő

22.465 fő

22.465 fő

1-3

5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

Projekt címe

Napelemes rendszer telepítése a
komlói Szilvási bölcsőde és a mecsekjánosi óvoda épületén

Prioritás
2.

Napelemes rendszer telepítése a
komlói Szent Borbála otthon Jó
szerencsét utcai és Liliom utcai
telephelyén
Komló Város Önkormányzat Közös Hivatalának és Városgondnokságának épületenergetikai
korszerűsítése

kereten
túli, tartalék projektek

Fűtőerőmű épületén napelemes
rendszer telepítése

A Kaptár épületén napelemes
rendszer telepítése

Stratégiai célhoz
való illeszkedés
(melyik városi
stratégiai célhoz
illeszkedik)
Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont
Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont
Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont
Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont
Jó
színvonalú,
fenntartható lakókörnyezet,
vonzó városközpont

Helyszín (város
/térségi település)

Forrásigény
(Ft)

Megvalósító

Komló

12.000.000

Komló

Indikátor

Célérték
(becsült)

Komló Város Önkormányzat

Jobb energiahatékonyságú középületek

2

18.000.000

Komló Város Önkormányzat

Jobb energiahatékonyságú középületek

2

Komló

600.000.000

Komló Város Önkormányzat

Jobb energiahatékonyságú középületek

1

Komló

8.000.000

Komló Város Önkormányzat

Jobb energiahatékonyságú középületek

1

Komló

10.000.000

Komló Város Önkormányzat

Jobb energiahatékonyságú középületek

1

Prioritás forráskerete (nem módosítható)

425.000.000

Elsődleges projektek teljes forrásigénye

630.000.000
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Együttműködés

A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén

-

Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés
esetén
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés
esetén
Tartalék projektek összes forrásigénye

18.000.000
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6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

Prioritás
3. ESZA+

kereten
túli, tartalék projektek

Projekt címe

Stratégiai célhoz
való illeszkedés
(melyik városi
stratégiai célhoz
illeszkedik)

Helyi humán fejlesztések (ideértve
az antiszegregációs programban írt
felzárkóztató „soft” programok
egy részét is)

Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Az antiszegregációs programban
bemutatott felzárkóztató „soft”
programok egy része

Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Az antiszegregációs programban
bemutatott felzárkóztató „soft”
programok fennmaradó része

Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Helyszín (város
/térségi település)

Komló

Komló

Komló

Forrásigény
(Ft)

398.000.000

Komló Város Önkormányzat

300.000.000

Komló Város Önkormányzat

700.000.000

Komló Város Önkormányzat

Prioritás forráskerete (nem módosítható)

698.000.000

Elsődleges projektek teljes forrásigénye

698.000.000

A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén

-

Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén
Tartalék projektek összes forrásigénye

700.000.000
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Megvalósító

Együttműködés

helyi civil szervezetek, önkormányzati kulturális és közösségszervező intézmények
helyi civil szervezetek, családsegítők, védőnők, Vöröskereszt
-

Indikátor

Célérték
(becsült)

Programban
résztvevő inaktív személyek száma

önk-i adatkérés folyamatban

Programban
résztvevő inaktív személyek száma

önk-i adatkérés folyamatban

Programban
résztvevő inaktív személyek száma

önk-i adatkérés folyamatban

7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

Prioritás
3. ERFA+

Projekt címe

Stratégiai célhoz
való illeszkedés
(melyik városi
stratégiai célhoz
illeszkedik)

Központi óvoda fejlesztése I.
ütem

Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Komló

889.000.000

Komló Város Önkormányzat

Központi óvoda fejlesztése II.
ütem

Jövőjében bízó,
nyitott szolidáris
fenntartható társadalom

Komló

111.000.000

Komló Város Önkormányzat

Helyszín (város
/térségi település)

Forrásigény
(Ft)

Prioritás forráskerete (nem módosítható)

889.000.000

Elsődleges projektek teljes forrásigénye

889.000.000

A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén

-

Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén

-

Tartalék projektek összes forrásigénye

111.000.000
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Megvalósító

Együttműködés

Indikátor

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása

Célérték
(becsült)

önk-i adatkérés folyamatban

önk-i adatkérés folyamatban

4. Ütemezés
8. táblázat: Ütemezés

Projekt címe

1

2022
2023
2024
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. prioritás
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia
megvalósítása Komlón
A 13-15. századi országosan védett gótikus templomrom környezetének turisztikai
célú fejlesztése
Béta akna területének
gazdaságfejlesztése
Vállalkozóház kialakításának érdekében a
volt Nagy László Gimnázium épületének
korszerűsítése
Játszótér fejlesztési
program I.
Parkolóhelyek bővítése a körtvélyesi városrészben
A Komló Közös Önkormányzati Hivatal és
környezetének, az
Eszperantó térnek
komplex rehabilitációja
1. prioritás - tartalék
A vasút nélküli beváros létrehozása
Komló - Sikonda településrész turisztikai
célú fejlesztése
A rozsdaövezet megközelítését szolgáló
infrastruktúra fejlesztés: Komló - Zobák bánya területeinek fejlesztése
Meglévő iparterületek
közműellátottságának
fejlesztése
Játszótér fejlesztési
program II.
Komló Város területén ifjúsági-tér kialakítása

20

2025
1 2 3

2026
2027
4 1 2 3 4 1 2 3 4

Projekt címe

1

2022
2023
2024
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Arany János utca felújítása
Nagy László utca felújítása
Újtelepi utak felújítása
Újtelepi városrész bányakáros rézsűstabilizálás
A komlói belváros keleti részének megújítása (Zengő áruház és
környéke).
Komló - Zrínyi tér rehabilitációja
A Komló 48-as tér teljes rekonstrukciójának megvalósítása
A Komlói Bányász
Sport Klub területének komplett fejlesztése
Kerékpárút kialakítása
Komló várostól Hoszszúhetény településig
Komló belvárosának
komplex fejlesztése
A komlói arborétum
ökoturisztikai fejlesztése
A Komló város helyi
közösségi közlekedésének fejlesztése
Komló – Szilvás városrész rehabilitációja
Komló-Körtvélyes leromlott településrész
fejlesztése
Kulturális intézmények fejlesztése
2. prioritás
Napelemes rendszer
telepítése a komlói
Szilvási bölcsőde és a
mecsekjánosi óvoda
épületén
Napelemes rendszer
telepítése a komlói
Szent Borbála otthon
Jó szerencsét utcai és
Liliom utcai telephelyén
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2025
1 2 3

2026
2027
4 1 2 3 4 1 2 3 4

Projekt címe

1

2022
2023
2024
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Komló Város Önkormányzat Közös Hivatalának és Városgondnokságának digitális
és épületenergetikai
korszerűsítése
2. prioritás - tartalék
Fűtőerőmű épületén
napelemes rendszer
telepítése
A Kaptár épületén
napelemes rendszer
telepítése
3. prioritás (ESZA+)
Helyi humán fejlesztések
Az antiszegregációs
programban bemutatott felzárkóztató
„soft” programok egy
része
3. prioritás (ESZA+) - Tartalék
Az antiszegregációs
programban bemutatott felzárkóztató
„soft” programok
fennmaradó része
3. prioritás (ERFA)
Központi óvoda fejlesztése I. ütem
3. prioritás (ERFA) - Tartalék
Központi óvoda fejlesztése II. ütem

22

2025
1 2 3

2026
2027
4 1 2 3 4 1 2 3 4

5. Indikátor vállalások
9. táblázat: Vállalt indikátorok

Mértékegysége

A mutató neve

Összesített értéke
projekttervezés során
pontosul
projekttervezés során
pontosul

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások

db

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T

km

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma

db

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített
vagy felújított zöld infrastruktúra

ha

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra

km

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó
projektek által érintett lakosság

fő

22.465

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák

db

1-4

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások

CO2t/év

projekttervezés során
pontosul

Jobb energiahatékonyságú középületek

m2

7

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények
osztálytermi kapacitása

db

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények
éves felhasználói

fő

Megvalósított programok száma

db

Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók
száma

fő

Programban résztvevő munkanélküliek száma

fő

Programban résztvevő inaktív személyek száma

fő

Társadalmi akciókban résztvevők száma

fő
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5-8
projekttervezés során
pontosul
projekttervezés során
pontosul

önk-i adatkérés folyamatban
önk-i adatkérés folyamatban
projekttervezés során
pontosul
projekttervezés során
pontosul
projekttervezés során
pontosul
projekttervezés során
pontosul
projekttervezés során
pontosul

Megjegyzés

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 prioritástól független intézkedéscsomagként jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a megye eredményeit
nagyban befolyásoló beavatkozás-sorozatként. Tervezéséhez a megyének is inputot kell szolgáltatnia
a város számára, illetve a városoknak is tekintettel kell lenniük a stratégiájuk megvalósítását finanszírozó TOP Plusz program 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 szellemiségében szükséges a megyei önkormányzat részére véleményezés céljából megküldeni. A támogatási kérelemhez szükséges csatolni a megyei önkormányzat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett
észrevételeit, véleményét. A megyei önkormányzat álláspontját a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára szükséges megkérni.

6.2.

Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Komló Város Önkormányzata nem tervezi pályázati felhívás kiírását, így ez a fejezet nem releváns.
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