
 

 
 
 

HAT/394-      /2022        Előkészítésben közreműködött: 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző 
       

ELŐTERJESZTÉS 

a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 
elfogadásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az európai uniós támogatások jelenlegi ciklusa a 2021-2027-es programozási időszak, 
amelynek keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) új 
felhívást tett közzé a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz (a továbbiakban: 
TOP Plusz) kapcsolódóan.  

A TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című 
felhívás célja az Európai Parlament és a Tanács ERFA rendelet 11. cikke szerinti fenntartható 
városfejlesztési intézkedések támogatása a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési 
programok alapján. A részt vevő városok lehetőséget kapnak a fenntartható városfejlesztést szolgáló 
dokumentumaik kidolgozására. A felhívás keretében e dokumentumok elkészítését finanszírozó 
forrás elnyeréséhez a városoknak el kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott módszertani 
útmutató szerint a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (FVS), valamint ki kell dolgozniuk a 
TOP Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját 
(TVP) az Irányító hatóság által megadott módszertan szerint. A megye által kijelölt városok - így 
Hatvan is - a felhíváshoz elvárt, TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített FVS-sel 
pályázhatnak a TOP Plusz 1-3. prioritásain elérhető forráskeretre. A benyújtott stratégia 
elfogadásával válik csak a város jogosulttá a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő 
fejlesztései, beruházásai és projektjei megvalósítására a stratégiában elfogadásra kerülő 
forráskeretének összegéig. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 313/2021. (XII.16.) 
számú határozatával a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési 
Programterv tervezői feladatainak elvégzésével a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda 
Kft.-t (1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) bízta meg. A cég 2022. január 24. napján 
megkötött szerződés szerint a két dokumentumot elkészítette, 2022. február 28. napján leszállította. 
Az elkészült dokumentum terjedelmes mérete miatt elektronikus úton került megküldésre a 
képviselő-testület és a szakmai személyek részére. A dokumentum mindenki számára megtekinthető 
a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodáján, és a képviselő-testület 
jóváhagyása után Hatvan város hivatalos honlapján is elérhetővé válik a „Városfejlesztés 
alapdokumentumai” fül alatt. 

Hatvan Város Önkormányzata a 140/2022. (II.24.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján nyújtja be támogatási kérelmét a dokumentumok elkészítésének támogatására, a TOP Plusz-
1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra. 
Ennek előírásai szerint a támogatási kérelem mellékleteként csatolni kell a Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégia képviselő-testület általi jóváhagyásának igazolását, illetve a megyei 
önkormányzat nyilatkozatát az FVS és TVP dokumentumokról.  
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 



 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú, 
„Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhíváshoz kapcsolódóan elkészült 
Hatvan város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját és TOP Plusz Városfejlesztési 
Programtervét.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. március 25.   

   
 
 
 
Horváth Richárd 

     polgármester 
 
 
Látta: 

dr. Kovács Éva 
jegyző 


