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Bevezető 

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) egy az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt vá-
rosok 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 ter-
vező városok számára – Dombóvár esetében nem releváns! 

+2 táblázat: Területi kiválasztási kritériumok – csak azon városok számára, ahol egyéb vá-
rosi kedvezményezettek számára felhívás megjelentetése tervezett - Dombóvár eseté-
ben nem releváns! 

Szöveges kifejtés egyedül a 6. Mellékletek fejezet tekintetében elvárás. 



4 
 

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 mó-
dosítások milyen okokra vezethetők vissza. 
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1. Stratégiai beágyazottság 
 

1. táblázat: Dombóvár FVS - stratégiai célmátrix 

Stratégiai célok Kapcsolódó részcélok 

Fenntartható és 
biztos gazdaság, 
munkaerőpiac 

Egészséggazdaság 
teljes körű 

kihasználása 

Megújuló energiára 
épülő gazdaság 

Diverzifikált gazdasági 
szerkezet 

Gazdaságfej-
lesztést segítő 
intézkedések 

Magas szintű, a 
kínálathoz 

alkalmazkodó 
oktatás, szakképzés 

Társadalmi 
megújulás 

Szolidáris és 
befogadó 

társadalom, a 
közösségtudat 

erősítése 

A társadalmi 
struktúrához 

illeszkedő magas 
színvonalú humán 

szolgáltatások, 
programok 

Egészséggazdaság, a 
sportolási 

lehetőségek minőségi 
fejlesztése 

Városimázs és 
városmarketing 

- 

Az épített és 
természeti környezet 

értékeinek 
fenntartása, 
fejlesztése 

A műemléki és 
védett épületek 

hasznosítása 

Energiahatékony és 
klímabarát épületek, 

fenntartható 
városüzemeltetés 

Közterületek 
fejlesztése, 

humanizálása 

Természeti 
területek 

fejlesztése 

Szegregátumok, 
alacsony 

komfortfokozatú 
ingatlanok 
programja 

Együttműködésre 
épített várospolitika 

A helyi lakosság és 
gazdasági szereplők 

bevonása a 
várospolitikába 

Aktív várostérségi 
kapcsolatok 

- - - 

 

PROSPERÁLÓ VÁROS ZÖLDÜLŐ VÁROS DIGITÁLIS VÁROS MEGTARTÓ VÁROS KISZOLGÁLÓ VÁROS 
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2. táblázat: Dombóvár FVS - területi célmátrix, városrészi szintű összefüggések 

1. Stratégiai cél:  
Fenntartható és biztos gazdaság, 

munkaerőpiac 

2. Stratégiai cél:  
Társadalmi megújulás 

3. Stratégiai cél: 
Az épített és természeti környezet 

értékeinek fenntartása, fejlesztése 

4 stratégiai cél: 
Együttműködésre épített várospolitika 

    

kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok kapcsolódó részcélok 

Egészséggazdaság teljes körű 
kihasználása – Belváros, 

Újdombóvár, Kakasdomb, Gunaras 

Szolidáris és befogadó társadalom, a 
közösségtudat erősítése – Belváros, 

Újdombóvár, Kertváros, Tüske, Gunaras, 
Kakasdomb, Szuhay-domb, Szőlőhegy, 

Mászlony 

A műemléki és védett épületek 
hasznosítása – Belváros, Kakasdomb 

A helyi lakosság és gazdasági 
szereplők bevonása a várospolitikába 

- Belváros, Újdombóvár, Kertváros, 
Tüske, Gunaras, Kakasdomb, Szuhay-

domb, Szőlőhegy, Mászlony 

Megújuló energiára épülő gazdaság 
– Belváros, Újdombóvár 

A társadalmi struktúrához illeszkedő magas 
színvonalú humán szolgáltatások, programok 

– Belváros, Újdombóvár, Kertváros, Tüske, 
Gunaras, Kakasdomb, Szuhay-domb, 

Szőlőhegy, Mászlony 

Energiahatékony és klímabarát 
épületek, fenntartható városüzemel-

tetés – Belváros, Újdombóvár, 
Kakasdomb, Szuhay-domb 

Aktív várostérségi kapcsolatok – 
Belváros, Külterületek 

Diverzifikált gazdasági szerkezet - 
Belváros, Újdombóvár  

Egészséggazdaság, a sportolási lehetőségek 
minőségi fejlesztése – Belváros, Szuhay-

domb 

Közterületek fejlesztése, 
humanizálása - Belváros, 

Újdombóvár, Kakasdomb, Szuhay-
domb 

- 

Gazdaságfejlesztést segítő 
intézkedések – Belváros 

Városimázs és városmarketing - Belváros, 
Újdombóvár, Gunaras, Kakasdomb, Szuhay-

domb, Szőlőhegy 

Természeti területek fejlesztése - 
Belváros, Újdombóvár, Kertváros, 

Tüske, Gunaras, Szőlőhegy, 
Külterületek 

- 

Magas szintű, a kínálathoz 
alkalmazkodó oktatás, szakképzés – 

Belváros és környéke 
- 

Szegregátumok, alacsony 
komfortfokozatú ingatlanok 
programja – Belváros, Tüske, 

Kakasdomb, Mászlony 

- 

 

PROSPERÁLÓ VÁROS ZÖLDÜLŐ VÁROS DIGITÁLIS VÁROS MEGTARTÓ VÁROS KISZOLGÁLÓ VÁROS 
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2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 
3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 

  Top Prioritás 1  
Top Pri-
oritás 2  

Top Prioritás 3 ESZA+ Top Prioritás 3 ERFA 

    

gazda-
ság-
fej-

lesztés 

közúti 
közle-
kedés 

turiz-
mus 

vízgaz-
dálkodás 

zöld-
infra-
struk-
túra 

kul-
túra, 
sport 

fenn-
tart-
ható 

közle-
kedés 

hulla-
dék-
keze-

lés 

szociá-
lis célú 
város-
reha-
bilitá-

ció 

belte-
rületi 

út 

energe-
tika 

foglalkozta-
tási 

együttmű-
ködések 

szociá-
lis célú 

vá-
rosre-
habili-
táció 

(ESZA) 

helyi 
humán 
fejlesz-
tések 

bölcső-
dei, 

óvodai 
intéz-

mények 

közne-
velés 

egész-
ségügyi 
és szo-
ciális 
infra-
struk-
túra 

Intéz-
kedés 1  

be-
avatko-
zási te-
rület 1.1  

    

4 ak-
ció-

terü-
leti 

        

1 ak-
ció-

terü-
leti 

   
  

            

  

Intéz-
kedés 2  

be-
avatko-
zási te-
rület 2.1  

                                  

Intéz-
kedés 3 

be-
avatko-
zási te-
rület 3.1 

                                  

be-
avatko-
zási te-
rület 3.2 

                  
1 há-
lóza-
tos 

              

be-
avatko-
zási te-
rület 3.3 

                                  

be-
avatko-
zási te-
rület 3.4 

                                  

Intéz-
kedés 4 

be-
avatko-
zási te-
rület 4.1 

                          
1 háló-
zatos 
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  Top Prioritás 1  
Top Pri-
oritás 2  

Top Prioritás 3 ESZA+ Top Prioritás 3 ERFA 

    

gazda-
ság-
fej-

lesztés 

közúti 
közle-
kedés 

turiz-
mus 

vízgaz-
dálkodás 

zöld-
infra-
struk-
túra 

kul-
túra, 
sport 

fenn-
tart-
ható 

közle-
kedés 

hulla-
dék-
keze-

lés 

szociá-
lis célú 
város-
reha-
bilitá-

ció 

belte-
rületi 

út 

energe-
tika 

foglalkozta-
tási 

együttmű-
ködések 

szociá-
lis célú 

vá-
rosre-
habili-
táció 

(ESZA) 

helyi 
humán 
fejlesz-
tések 

bölcső-
dei, 

óvodai 
intéz-

mények 

közne-
velés 

egész-
ségügyi 
és szo-
ciális 
infra-
struk-
túra 

be-
avatko-
zási te-
rület 4.2 

                  
1 há-
lóza-
tos 

          
1 háló-
zatos 

  

Intéz-
kedés 5 

be-
avatko-
zási te-
rület 5.1 

                                  

be-
avatko-
zási te-
rület 5.2 

                            

 

    

Intéz-
kedés 6 

be-
avatko-
zási te-
rület 6.1 

                            
4 háló-
zatos 

    

be-
avatko-
zási te-
rület 6.2 

                                
1 tér-
ségi há-
lózatos 

be-
avatko-
zási te-
rület 6.3 

                          
1 háló-
zatos 

      

Intéz-
kedés 7 

be-
avatko-
zási te-
rület 7.1 

                    
1 háló-
zatos 

            

Intéz-
kedés 8 

be-
avatko-
zási te-
rület 8.1 

                          
1 háló-
zatos 
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  Top Prioritás 1  
Top Pri-
oritás 2  

Top Prioritás 3 ESZA+ Top Prioritás 3 ERFA 

    

gazda-
ság-
fej-

lesztés 

közúti 
közle-
kedés 

turiz-
mus 

vízgaz-
dálkodás 

zöld-
infra-
struk-
túra 

kul-
túra, 
sport 

fenn-
tart-
ható 

közle-
kedés 

hulla-
dék-
keze-

lés 

szociá-
lis célú 
város-
reha-
bilitá-

ció 

belte-
rületi 

út 

energe-
tika 

foglalkozta-
tási 

együttmű-
ködések 

szociá-
lis célú 

vá-
rosre-
habili-
táció 

(ESZA) 

helyi 
humán 
fejlesz-
tések 

bölcső-
dei, 

óvodai 
intéz-

mények 

közne-
velés 

egész-
ségügyi 
és szo-
ciális 
infra-
struk-
túra 

Intéz-
kedés 9 

be-
avatko-
zási te-
rület 9.1 

                                  

be-
avatko-
zási te-
rület 9.2 

    
1 háló-
zatos 

                            

Intéz-
kedés 

10 

be-
avatko-
zási te-
rület 
10.1 

                                  

be-
avatko-
zási te-
rület 
10.2 

                                  

be-
avatko-
zási te-
rület 
10.3 

                                  

Intéz-
kedés 

11 

be-
avatko-
zási te-
rület 
11.1 

        
1 háló-
zatos 

                        

be-
avatko-
zási te-
rület 
11.2 

      
1 hálóza-
tos 
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  Top Prioritás 1  
Top Pri-
oritás 2  

Top Prioritás 3 ESZA+ Top Prioritás 3 ERFA 

    

gazda-
ság-
fej-

lesztés 

közúti 
közle-
kedés 

turiz-
mus 

vízgaz-
dálkodás 

zöld-
infra-
struk-
túra 

kul-
túra, 
sport 

fenn-
tart-
ható 

közle-
kedés 

hulla-
dék-
keze-

lés 

szociá-
lis célú 
város-
reha-
bilitá-

ció 

belte-
rületi 

út 

energe-
tika 

foglalkozta-
tási 

együttmű-
ködések 

szociá-
lis célú 

vá-
rosre-
habili-
táció 

(ESZA) 

helyi 
humán 
fejlesz-
tések 

bölcső-
dei, 

óvodai 
intéz-

mények 

közne-
velés 

egész-
ségügyi 
és szo-
ciális 
infra-
struk-
túra 

Intéz-
kedés 

12 

be-
avatko-
zási te-
rület 
12.1 

                                  

be-
avatko-
zási te-
rület 
12.2 

                                  

be-
avatko-
zási te-
rület 
12.3 

                                  

Intéz-
kedés 

13 

be-
avatko-
zási te-
rület 
13.1 

        
1 háló-
zatos 

                        

be-
avatko-
zási te-
rület 
13.2 

                                
1 akció-
területi 

Intéz-
kedés 

14 

be-
avatko-
zási te-
rület 
14.1 

                          
1 háló-
zatos 

      

be-
avatko-
zási te-
rület 
14.2 

                                  



11 
 

  Top Prioritás 1  
Top Pri-
oritás 2  

Top Prioritás 3 ESZA+ Top Prioritás 3 ERFA 

    

gazda-
ság-
fej-

lesztés 

közúti 
közle-
kedés 

turiz-
mus 

vízgaz-
dálkodás 

zöld-
infra-
struk-
túra 

kul-
túra, 
sport 

fenn-
tart-
ható 

közle-
kedés 

hulla-
dék-
keze-

lés 

szociá-
lis célú 
város-
reha-
bilitá-

ció 

belte-
rületi 

út 

energe-
tika 

foglalkozta-
tási 

együttmű-
ködések 

szociá-
lis célú 

vá-
rosre-
habili-
táció 

(ESZA) 

helyi 
humán 
fejlesz-
tések 

bölcső-
dei, 

óvodai 
intéz-

mények 

közne-
velés 

egész-
ségügyi 
és szo-
ciális 
infra-
struk-
túra 

be-
avatko-
zási te-
rület 
14.3 

          

1 tér-
ségi 
straté-
giai 
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Magyarázó tábla a 3. táblázathoz 

 

 
Intézkedések Beavatkozási területek 

I1. Egészséggazdaság fejlesztését célzó intézkedések 
B1. egészségipar összekötése az idegenforgalmi/ turisztikai lehetősé-
gekkel - átfogó turisztikai programcsomag (P/B2) 

I2. Megújuló energiára épülő termelés ösztönzése B2.1. megújuló erőforrásokra épülő energiaszektor fejlesztése (Z/B1) 

I3. Gazdaságfejlesztést, versenyképességet segítő in-
tézkedések 

B3.1.helyi gazdaságfejlesztést szolgáló programcsomag (P/B3) 

B3.2.közlekedési infrastruktúra fejlesztése (K/B1) 
 B3.3. városi közműrendszerek fejlesztése (K/B2) 

B3.4. barnamezős területek funkcióváltó megújítása (P/B4) 

I4. Magas szintű, a kínálathoz alkalmazkodó oktatás, 
szakképzés 

4.1. fenntartható humán fejlesztések – munkaerőpiaci pillér (M/B11) 

4.2. fenntartható humán infrastruktúra fejlesztések – iskolai oktatást 
támogató fejlesztések (M/B3) 

I5. Aktív, felelős, szolidáris és befogadó társadalom 
5.1. felzárkóztató programok - antiszegregációs program (M/B12) 
 5.2. idősbarát és gondoskodó közösségek programja (M/B1) 

I6. A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvo-
nalú humán 
szolgáltatások, programok 

6.1. fenntartható humán infrastruktúra fejlesztések - korai nevelést tá-
mogató fejlesztések (M/B2) 

6.2. fenntartható humán infrastruktúra fejlesztések - térségi szociális 
ellátórendszer fejlesztése (M/B4) 

6.3. fenntartható humán fejlesztések - helyi identitást erősítő, közös-
ségi programok pillér (M/B11) 

I7. A sportolás és egészséges életmód feltételeinek javí-
tása 

7.1. sportlétesítmények fejlesztése (M/B5) 

I8. Városimázs és városmarketing 8.1. fenntartható humán fejlesztések - településmarketing (M/B11) 

I9. A műemléki és védett épületek hasznosítása 

9.1. településkép javítását célzó program (M/B6) 

9.2. műemléki, védett ingatlanok turisztikai, közösségi célú hasznosí-
tása (M/B7) 

I10. Energiahatékony és klímabarát épületek, fenntart-
ható városüzemeltetés 

10.1. középületek energetikai felújítása (Z/B2) 

10.2. városüzemeltetés digitális fejlesztése (D/B1) 

10.3. körforgásos gazdálkodás (Z/B3) 

I11. Közterületek fejlesztése, humanizálása 
11.1. közösségi terek fejlesztése (K/B4) 

11.2.csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése (K/B5) 

I12. Természeti területek fejlesztése 

12.1.természeti ökoszisztémák védelme (Z/B4) 

12.2. városi zöldterületi fejlesztések (K/B6) 

12.3. illegális hulladéklerakók felszámolása, területek kármentesítése 
(K/B7) 

I13. Lakhatást támogató intézkedések 
13.1. lakóövezetek bővítése, infrastrukturális fejlesztése (K/B3) 

13.2. bérlakásprogram (M/B8) 

I14. Lakosság, gazdasági szereplők, civil szervezetek 
bevonását célzó intézkedések 

14.1. fenntartható humán fejlesztések - civil pillér (M/B11) 

14.2. fenntartható városfejlesztési stratégia kidolgozása (P/B1) 

14.3. járási szintű kutyamenhely kialakítása (M/B13) 
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3. Konkrét beruházások 
 

4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi stra-
tégiai célhoz illesz-
kedik) 

Helyszín (város 
/térségi telepü-

lés) 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító 
Együttmű-

ködés 
Indikátor 

Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
1. 

Csapadékvíz elvezető rend-
szer fejlesztése 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 

Dombóvár 1.500.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az integrált területfej-
lesztési stratégiák kere-
tébe tartozó projektek 
által érintett lakosság 

(fő) 

18.275 

Járási szintű kutyamenhely 
kialakítása Dombóváron 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 

Dombóvár 100.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
Kialakított férőhelyek 

száma (fő) 
50 

Belterületi és 4-5 számjegyű 
utak fejlesztése 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 

Dombóvár 1.000.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az integrált területfej-
lesztési stratégiák kere-
tébe tartozó projektek 
által érintett lakosság 

(fő) 

18.275 

Szigeterdei közösségi tér fej-
lesztése 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 
 
Társadalmi megúju-
lás 

Dombóvár 350.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
Támogatott kulturális 

és turisztikai helyszínek 
száma (db) 

1 
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Szállásréti-tó fejlesztése 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 
 
Társadalmi megúju-
lás 

Dombóvár 150.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
Támogatott kulturális 

és turisztikai helyszínek 
száma (db) 

1 

Gólyavár környezetének tu-
risztikai fejlesztése 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 
 
Társadalmi megúju-
lás 

Dombóvár 192.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
Támogatott kulturális 

és turisztikai helyszínek 
száma (db) 

1 

Hunyadi téri sétány 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 
 
Társadalmi megúju-
lás 

Dombóvár 100.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az integrált területfej-
lesztési stratégiák kere-
tébe tartozó projektek 
által érintett lakosság 

(fő) 

18.275 

Új utcák közművesítése 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 

Dombóvár 183.916.902 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az integrált területfej-
lesztési stratégiák kere-
tébe tartozó projektek 
által érintett lakosság 

(fő) 

18.275 

Belvárosi közösségi tér kiala-
kítása 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 
 
Társadalmi megúju-
lás 

Dombóvár 200.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az integrált területfej-
lesztési stratégiák kere-
tébe tartozó projektek 
által érintett lakosság 

(fő) 

18.275 
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Szőlőhegyi kerékpárút II. 
ütem megépítése 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 
 
Társadalmi megúju-
lás 

Dombóvár 250.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az integrált területfej-
lesztési stratégiák kere-
tébe tartozó projektek 
által érintett lakosság 

(fő) 

18.275 

FVS megvalósítása Dombó-
váron 

Fenntartható és biz-
tos gazdaság, mun-
kaerőpiac 
 
Társadalmi megúju-
lás 
 
Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 
 
Együttműködésre 
épített várospolitika 

Dombóvár 80.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
Támogatott integrált 
területfejlesztési stra-

tégiák (db) 
2 

kereten 
túli, tar-

talék 
projek-

tek 

Zöldfelületi rekonstrukció 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 

Dombóvár 68.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az integrált területfej-
lesztési stratégiák kere-
tébe tartozó projektek 
által érintett lakosság 

(fő) 

18.275 

Illegális hulladéklerakók fel-
számolása 

Az épített és 
természeti környe-
zet értékeinek fenn-
tartása, fejlesztése 

Dombóvár 100.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
felszámolt illegális hul-

ladéklerakók (db) 
5-6 

Barnamezős területek hasz-
nosítása 

Fenntartható és biz-
tos gazdaság, mun-
kaerőpiac 

Dombóvár 1.000.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
A barnamezős terüle-
teken letelepedő új 

vállalatok száma (db) 
4-6 
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 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 4.105.916.902     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 4.105.916.902     

 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 1.168.000.000     
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5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 
stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín (város 
/térségi telepü-

lés) 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító Együttműködés Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
2. 

Szőlőhegy - Közösségi ház 
energetikai korszerűsítése 

Az épített és 
természeti 
környezet 
értékeinek fenn-
tartása, fej-
lesztése 
 
A társadalmi 
struktúrához il-
leszkedő magas 
színvonalú 
humán 
szolgáltatások, 
programok 

Dombóvár 125.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
Jobb energiahaté-

konyságú középüle-
tek (db) 

1 

Szuhay Sportcentrum energeti-
kai fejlesztése 

Az épített és 
természeti 
környezet 
értékeinek fenn-
tartása, fej-
lesztése 
 
A társadalmi 
struktúrához il-
leszkedő magas 
színvonalú 
humán 
szolgáltatások, 
programok 

Dombóvár 309.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
Jobb energiahaté-

konyságú középüle-
tek (db) 

1 
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Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Esterházy Miklós Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollé-
gium energetikai fejlesztése 

Az épített és 
természeti 
környezet 
értékeinek fenn-
tartása, fej-
lesztése 
 
A társadalmi 
struktúrához il-
leszkedő magas 
színvonalú 
humán 
szolgáltatások, 
programok 

Dombóvár 300.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 
Jobb energiahaté-

konyságú középüle-
tek (db) 

1 

kereten 
túli, tar-

talék 
projek-

tek 

        

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 734.000.000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 734.000.000     

 A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén -     

 
Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi terve-
zés esetén 

-     

 
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi terve-
zés esetén 

-     

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

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz való il-
leszkedés (melyik városi 
stratégiai célhoz illeszke-
dik) 

Helyszín (vá-
ros /térségi 
település) 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító Együttműködés Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ESZA+ 

Közösségépítés, helyi identi-
tás erősítése 

Társadalmi megújulás 
 
Szolidáris és befogadó 
társadalom, a 
közösségtudat erősítése 
 
A társadalmi 
struktúrához illeszkedő 
magas színvonalú humán 
szolgáltatások, progra-
mok 
 
A helyi lakosság és 
gazdasági szereplők be-
vonása a várospolitikába 

Dombóvár 355.071.611 
Dombóvár 
Város Ön-

kormányzata 

Dombó-Land Tér-
ségfejlesztő NKft. 

 
Együtt Európáért 

Alapítvány 
 

Helyi civil szerve-
zetek 

Az integrált terü-
letfejlesztési stra-
tégiák keretébe 

tartozó projektek 
által érintett la-

kosság (fő) 

18.275 

Városmarketing Társadalmi megújulás Dombóvár 300.000.000 
Dombóvár 
Város Ön-

kormányzata 

Dombó-Land Tér-
ségfejlesztő NKft. 

 
Együtt Európáért 

Alapítvány 

Az integrált terü-
letfejlesztési stra-
tégiák keretébe 

tartozó projektek 
által érintett la-

kosság (fő) 

18.275 

Civil szervezetek támogatása, 
erősítése 

Szolidáris és befogadó 
társadalom, a 
közösségtudat erősítése 
 
A helyi lakosság és 
gazdasági szereplők be-
vonása a várospolitikába 

Dombóvár 56.000.000 
Dombóvár 
Város Ön-

kormányzata 

Dombó-Land Tér-
ségfejlesztő NKft. 

 
Együtt Európáért 

Alapítvány 
 

Helyi civil szerve-
zetek 

Programban 
résztvevő civil 

szervezetek 
száma (db) 

4-6 
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Munkaerőpiaci és képzési 
programok szervezése 

Társadalmi megújulás 
 
A társadalmi 
struktúrához illeszkedő 
magas színvonalú humán 
szolgáltatások, progra-
mok 

Dombóvár 105.000.000 
Dombóvár 
Város Ön-

kormányzata 

Dombó-Land Tér-
ségfejlesztő NKft. 

 
Együtt Európáért 

Alapítvány 
 

Helyi civil szerve-
zetek 

Programban 
résztvevő munka-
nélküli személyek 

száma (fő) 

20 

kereten 
túli, tar-

talék 
projek-

tek 

Idősbarát gondoskodó közös-
ségek programja 

Társadalmi megújulás 
 
A társadalmi 
struktúrához illeszkedő 
magas színvonalú humán 
szolgáltatások, progra-
mok 

Dombóvár 20.000.000 
Dombóvár 
Város Ön-

kormányzata 

Dombó-Land Tér-
ségfejlesztő NKft. 

 
Helyi civil szerve-

zetek 

Programban 
résztvevő idős-
korú személyek 

száma (fő) 

20 

Antiszegregációs programban 
meghatározott fejlesztések, 
felzárkóztató programok, ak-
ciók megvalósítása 

Társadalmi megújulás 
 
A társadalmi 
struktúrához illeszkedő 
magas színvonalú humán 
szolgáltatások, progra-
mok 

Dombóvár 500.000.000 
Dombóvár 
Város Ön-

kormányzata 

Dombó-Land Tér-
ségfejlesztő NKft. 

 
Helyi civil szerve-

zetek 

Programban 
résztvevő szemé-

lyek száma (fő) 
50 fő 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 816.071.611     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 816.071.611     

 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 520.000.000     
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7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 
stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín (város 
/térségi telepü-

lés) 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító Együttműködés Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ERFA 

Tündérkert Bölcsőde infra-
strukturális fejlesztése 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 100.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített gyermek-
gondozási létesít-
mények osztály-
termi kapacitása 

5 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 125.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített gyermek-
gondozási létesít-
mények osztály-
termi kapacitása 

6 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 
Zöld Liget Tagóvodájának infra-
strukturális fejlesztése 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 125.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített gyermek-
gondozási létesít-
mények osztály-
termi kapacitása 

6 

Dombóvári Százszorszép Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 100.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített gyermek-
gondozási létesít-
mények osztály-
termi kapacitása 

6 

Tolna Megyei Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intéz-
mény Móra Ferenc Általános Is-
kolájának infrastrukturális fej-
lesztése 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 71.063.098 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített oktatási -

létesítmények 
osztálytermi kapa-

citása 

29 

Mária-lak fejlesztése a fiatal 
szakemberek helyben tartása 
céljából 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 250.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített szociális 

létesítmények fé-
rőhely kapacitása 

10 
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Szabadság utca 8. alatti épület-
együttes fejlesztése 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 

500.000.000 

Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített szociális 

létesítmények fé-
rőhely kapacitása 

16 

Támasz Otthon infrastrukturá-
lis fejlesztés 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített szociális 

létesítmények fé-
rőhely kapacitása 

20 

Tolna Megyei SZC Apáczai 
Csere János Technikum és Kol-
légium fejlesztése 

Társadalmi meg-
újulás 

Dombóvár 150.000.000 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

- 

Az új vagy korsze-
rűsített oktatási 

létesítmények fé-
rőhely kapacitása 

50 

kereten 
túli, tar-

talék 
projek-

tek 

        

 

Prioritás forráskerete (nem módosítható) 1.421.063.098     

Elsődleges projektek teljes forrásigénye 1.421.063.098     

 

A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén      

Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi terve-
zés esetén 

     

 

Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi terve-
zés esetén 

     

Tartalék projektek összes forrásigénye -     
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4. Ütemezés 
8. táblázat: Ütemezés 

Projekt címe 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. prioritás 

Csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztése                         

Gunarasi szennyvízhá-
lózat fejlesztése                         

Belterületi utak fej-
lesztése                         

Szigeterdei közösségi 
tér fejlesztése                         

Szállásréti-tó fejlesz-
tése                         

Gólyavár környezeté-
nek turisztikai fejlesz-
tése                         

Hunyadi téri sétány                         

Új utcák közművesí-
tése                         

FVS megvalósítása 
Dombóváron                         

1. prioritás - tartalék 

Zöldfelületi rekonst-
rukció                         

Illegális hulladéklera-
kók felszámolása                         

Barnamezős területek 
hasznosítása                         

2. prioritás 

Szőlőhegy - Közösségi 
ház energetikai kor-
szerűsítése                                   

Szuhay Sportcentrum 
energetikai fejlesztése                         

Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Esterházy 
Miklós Technikum, 
Szakképző Iskola és 
Kollégium energetikai 
fejlesztése                         

3. prioritás (ESZA+) 

Közösségépítés, helyi 
identitás erősítése                         

Városmarketing                         

Civil szervezetek tá-
mogatása, erősítése                         

Munkaerőpiaci és 
képzési programok 
szervezése                         
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Projekt címe 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3. prioritás (ESZA+) - Tartalék 

Idősbarát gondoskodó 
közösségek programja                         

Antiszegregációs 
programban megha-
tározott fejlesztések, 
felzárkóztató progra-
mok, akciók megvaló-
sítása                         

3. prioritás (ERFA) 

Tündérkert Bölcsőde 
infrastrukturális fej-
lesztése                         

Dombóvári Szivárvány 
Óvoda infrastrukturá-
lis fejlesztése                         

Dombóvári Szivárvány 
Óvoda Zöld Liget Tag-
óvodájának infra-
strukturális fejlesztése                         

Dombóvári Százszor-
szép Óvoda infra-
strukturális fejlesztése                         

Tolna Megyei Egysé-
ges Gyógypedagógiai 
Módszertani Intéz-
mény Móra Ferenc Ál-
talános Iskolájának 
infrastrukturális fej-
lesztése                         

Mária-lak fejlesztése a 
fiatal szakemberek 
helyben tartása céljá-
ból                         

Szabadság utca 8. 
alatti épületegyüttes 
fejlesztése                         

Támasz Otthon infra-
strukturális fejlesztés                         
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5. Indikátor vállalások 
9. táblázat: Vállalt indikátorok 

A mutató neve 
Mértékegy-

sége 
Összesített 

értéke 
Megjegy-

zés 

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem 
TEN-T 

km 6,53  

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma db 3  

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra km 0,736  

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tar-
tozó projektek által érintett lakosság 

fő 18.275  

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db 2  

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások CO2t/év 59 949  

Jobb energiahatékonyságú középületek db 3  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesít-
mények osztálytermi kapacitása 

db 23  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesít-
mények éves felhasználói 

fő 458  

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alap-
szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma 

db 2  

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osz-
tálytermi kapacitása 

db 79  

Megvalósított programok száma db 15  

Programba bevont humán közszolgáltatásokban dol-
gozók száma 

fő 8  

Programban résztvevő munkanélküliek száma fő 20  

Társadalmi akciókban résztvevők száma fő 90  
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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 megyének is inputot kell szolgáltatnia 
a város számára, illetve a városoknak is tekintettel kell lenniük a stratégiájuk megvalósítását finanszí-
rozó 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 szel-
lemiségében szükséges a megyei önkormányzat részére véleményezés céljából megküldeni. A támo-
gatási kérelemhez szükséges csatolni a megyei önkormányzat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett 
észrevételeit, véleményét. A megyei önkormányzat álláspontját a benyújtani tervezett FVS és TVP tar-
talmára szükséges megkérni. 

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal 

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


