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Fejlesztési és Pályázati Akcióterv 2022 

Pályázati forrás Támogatható projektek 

Pályázat 

benyújtási 

időszak/határidő 

Településfejlesztési javaslatok Pályázat várható előfeltételei 

HELYI 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

TOP Plusz-1.1.1-21 

Az ITP 1.1.1. – helyi 

gazdaságfejlesztés keretében 

nincs differenciálás („mivel a 

piacokra és egyéb gazdasági 

célú létesítményekre … 

mindenütt szükség van” 

 

  1) helyi piacok fejlesztése: mozgatható (mobil) piaci 

stand 

 

 

2) Tripolszki telep fejlesztése 

 

 A 4 és 5 SZÁMJEGYŰ 

UTAK FEJLESZTÉSE  

TOP_Plusz-1.1.2-21 
Az ITP 1.1.2. 4 és 5 

számjegyű utak fejlesztése. 

Elsődleges kedvezményezett 

a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. 13.5 Mrd 

  1) Magyar Közúttal kapcsolatfelvétel a Pomázt érintő 

fejlesztések érdekében (fő utca program) 

- Magyar Közút Nonprofit 

Zrt-vel konzociumi 

megállapodás 

- telekalakítás 

- tulajdoni jog rendezése 

HELYI ÉS TÉRSÉGI 

TURIZMUS FEJLESZTÉS 

TOP Plusz-1.1.3-21 

Az ITP 1.1.3. Helyi és térségi 

turizmus fejlesztés – Nyugati- 

Agglomerációban Pomáz 

szerepel. 

Célterületre jutó keretösszeg: 

1.040.000.000,- Ft 

 

 

2022. I. n.év. 
 

1) Marschalkó-villa felújításának folytatása 

 
2) Klissza dombon a Luppa-Mandics kripta helyreállítása 

és biztonsági rendszer kiépítése 

 

 

1) Bérlakók elhelyezésének 

megoldása 

- tervek aktualizálása 

- funkciótól függően 

engedélyek beszerzése 

 

2) Biztonsági rendszerhez 

áramellátás biztosítása 

- tulajdonjog rendezés 

- telekalakítás 

ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK 

TOP_Plusz-1.2.1.-2 
 

Az ITP 1.2.1. Élhető 

települések keretében 

Vízkárral érintett, a 

csapadékvíz elvezető 

rendszerek fejlesztésének 

A) Települési 

kékinfrastruktúra fejlesztése 

I.-IV: Belterületi 

vízmegtartó és vízelvető 

hálózat fejlesztése 

rekonstrukciója … ; stb. 

Első kör:  

2021.12.01. - 

2022.01.14. 

 

Második kör: 

2022.05.23. - 

2022.07.01. 

1) Csapadékvíz tanulmányterv felülvizsgálata, áttekintése  

2) Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése területi tagoltság 

szerint:  

a) Hegyalja u. – Cseresznyés u. 

b) Mély u. – Horváth u. – Sashegyi u. 

c) Szedres u. – Középhegy u. 

d) Goethe utca 

e) Hunyadi u. – Messelia u. – Gábor Áron u. 

f) Othelló u. – Balogh Ádám u. – Klapka u. 

- szükség szerinti engedélyes 

tervek, kiviteli tervek 

- szükség szerint engedélyezési 

eljárás 

- szükség szerint tulajdonjog 

rendezés 

- szükség szerinti szolgalmi 

jog   rendezése 

https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-112-21
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-112-21


támogatására javasolt 

települések – Pomáz 

nevesítve.  

Célterületre jutó keretösszeg: 

1.115.000.000,- Ft 

 

Igényelhető:  

30 – 300 millió Ft. 

g) Bodza utca 

h) Orgona u. – Diófa u. – Walldangelloch tér 

i) Szőlőtelep u. – Dózsa u. – Jankovich u. rekonstrukciója, nyílt 

árok 

j) Lázár Vilmos u. – Damjanich u. 

- szükség szerint telekalakítás 
 

B) Belterületi zöld 

infrastruktúra fejlesztése 

I. Önk. tulajdonú 

közhasználatú zöldterületek 

és zöldfelületek 

rekonstrukciója, kialakítása, 

építése 

Első kör:  

2021.12.01. - 

2022.01.14. 

 

Második kör: 

2022.05.23. - 

2022.07.01. 

Dera karbantartása 

 

Dera patak partján 

sétáló terület 

kialakítása 

 

Parkosítás, virágosítás, 

fásítás  

 

Tanösvények 

kialakítása  

 

Kert, pad, 

utcabútor, 

utcabútor 

koncepció 

 

Közösségi terek 

Grundok  

Zöldkataszter 

készítése  

 

Vadkamerák 

beszerzése 

 

Kőszínház 

 

C) Közösségi, kulturális, 

sportolási infrastruktúra, 

IKT és okos települések 

fejlesztése 

I. Gazdaságélénkítő 

tevékenységek 

II. Közösségi célú 

tevékenységek 

III. IKT és okos település 

fejlesztések 

Első kör:  

2021.12.01. - 

2022.01.14. 

 

Második kör: 

2022.05.23. - 

2022.07.01. 

Nyilvános mosdó 

építése 

Klisovácz fejlesztése: -     Minigolf  

- Kutyafuttató 

- Görzenál 

 

Kurucz-Huszár-Tél utca  

 

Guszti kert - területi jog rendezése 

 

 

 

D) Fenntartható 

közlekedésfejlesztés:  

I. Kerékpáros-barát 

fejlesztések 

II. Forgalomcsillapítás, 

közlekedésbiztonság, 

akadálymentesítés 

III. Közúti közösségi 

közlekedés fejlesztése 

Első kör:  

2021.12.01. - 

2022.01.14. 

 

Második kör: 

2022.05.23. - 

2022.07.01. 

Belső kerékpárút 

kiegészítése a patak 

parti részekkel 

 

Járdaépítési program, 

akadálymentesítés:  

- a Bem József utca 

járdája 

 

Gyalogátkelőhelyek tervezése, 

építése  

 

Gyalogoshidak építése a Dera patakra 

 

 

 

 

 

- Gyalogátkelő esetében 

szükség szerinti tervezés, 

engedélyezés 

- telekalakítás a hidak esetében 
E) Hulladékkezelés, 

kármentesítés 

I.100%-ban önk. tulajdonú 

települési szilárd 

hulladéklerakók 

kármentesítése 

II. Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 

III. Barnamezős területek 

hasznosítása 

 

Első kör:  

2021.12.01. - 

2022.01.14. 

 

Második kör: 

2022.05.23. - 

2022.07.01. 

Illegális 

hulladéklerakatok 

felszámolása 

 

Veszélyes-hulladék 

gyűjtés megszervezése 

 

Hulladékgyűj-

tők kihelyezése 

  



SZOCIÁLIS CÉLÚ 

VÁROSREHABILITÁCIÓ 

TOP Plusz-1.2.2-21 

Pomáz nem nevesített. 

Differenciálás szempontja: 

ahol szegregátum 

elkülöníthető! 

  Eü. és szociális 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Pomázi Orvosi 

Ügyelet megerősítése  
 

Kamerarend-

szer bővítése 
 

Hivatal 

akadálymentesít

ése 

 

Szociális 

bérlakás, 

bérlakás, puzzle 

home 

 

BELTERÜLETI UTAK 

FEJLESZTÉSE 

TOP Plusz-1.2.3-21 

Az ITP 1.2.3. Belterületi utak 

fejlesztése keretében.  

Célterületre jutó keretösszeg: 

1.802.000.000,- Ft 

Igényelhető:  

50 – 250 millió Ft 

  

 

Benyújtás:  

2022.03.01. - 

2022.04.18. 

 

 

- Útépítés 

- Állatmenhely 

közútkapcsolat  

- Céhmester utca 

kátyúzása 

- Hősök tere 

kanyarodósáv 

kialakítása 

egyeztetés 

 

Parkoló 

kialakítása  

Főutcaprog-

ram 
 

Budakalászi 

félelkerülő út 

építése 

1112-es út 

elkerülő 

szakaszának 

tervezése  
 

- telekalakítás 

- kiviteli tervek, 

- szükség szerinti engedélyes 

tervek 

- telekalakítás 

- szükség szerinti 

átminősítés 

FENNTARTHATÓ 

VÁROSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁK 

TÁMOGATÁSA 

TOP_Plusz-1.3.1-21 
Fenntartható városok között 
Pomáz nem nevesített! 

     

 

 ÖNKORMÁNYZATI 

ÉPÜLETEK 

ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE  

TOP_Plusz-2.1.1-21  

Az ITP 2.1.1. Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése, 

energiaközösségek – település 

differenciálás nélkül.  

Célterületre jutó keretösszeg: 

2.145.000.000,- Ft 

Igényelhető: 

30 – 250 millió Ft 

 

I. Épületek külső határoló 

szerkezeteinek 

korszerűsítése 

 

II. Kül- és beltéri világítási 

rendszerek korszerűsítése 

 

III. Központi szellőző- és 

légkondicionáló rendszerek 

korszerűsítése 

 

Első kör:  

2021.12.01. - 

2022.01.14 

 

Második kör: 

2022.05.16.-

2022.06.20 

Közvilágítási 

koncepció készítése 

 

Hiányzó oszlopok, 

lámpák, hálózat 

kiépítése 

 

Közvilágítás 

korszerűsítése 

 
 

1. Beniczky utca 35. épület 

energetikai korszerűsítése 

2. Tűzoltóság épületének 

energetikai korszerűsítése 

 

Intézmények energetikai 

korszerűsítése:  

- Művelődési Ház hőszivattyús 

energiaellátása 

- Művelődési Ház világítás 

korszerűsítése 

- kiviteli tervek 

- energetikai felmérés 

 

https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-211-21
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-211-21
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-211-21
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-211-21


SZOCIÁLIS CÉLÚ 

VÁROSREHABILITÁCIÓ 

(ESZA+) 

TOP Plus-3-1-2 

Csak konzorcium nyújthat be 

pályázatot! 

 

 

    

HELYI HUMÁN 

FEJLESZTÉSEK 

TOP Plusz-3.1.3-21 

Az ITP 3.1.3. Helyi humán 

fejlesztések – települési 

differenciálás nincs.  

Célterületre jutó keretösszeg: 

2.209.000,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. IV. n.év; 

 

2022. I. n.év 

Pomáz honlapjának 

megújítása 

 

Mobil alkalmazás a 

turistáknak 

 

Infotáblák 
 

Összehangolt 

rendezvények 

tartása  

Tűzoltó és 

katonazenésze

k találkozója 

Pomázon 

Programok 

támogatása 
 

Kapcsolatépítés 

a testvér- 

településekkel  
 

 

GYERMEKNEVELÉST 

TÁMOGATÓ HUMÁN 

INFRASTRUKTÚRA 

TOP Plusz-3.3.1-21 

Az ITP 3.3.1. 

Gyermeknevelést támogató 

humán infrastruktúra 

fejlesztése – Pomáz esetében 

bölcsőde és óvoda felújítás 

(is) támogatott.  

Célterületre jutó keretösszeg 

óvoda: 2.343.000.000,- Ft. 

Célterületre jutó keretösszeg 

bölcsőde: 1.100.000.000,- Ft 

Igényelhető: 

30 – 800 millió Ft 

 

 

Első kör:  

2021.12.01. - 

2022.01.14 

 

Második kör: 

2022.05.09. -

2022.07.01.  

 

Óvodák felújítása: 

1. Mesedombi Óvoda 

2. Napsugár Óvoda 

 

Német iskola „B” épület felújítása 
- szükség szerinti 

engedélyezési eljárás 

- gyerekelhelyezés (szükség 

szerinti engedélyezési 

eljárás) 

-  

-  

HELYI EÜ-i ÉS SZOCIÁLIS 

INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE 

TOP Plusz-3.3.2-21 

Az ITP 3.3.2. Helyi eü-i és 

szociális infrastruktúra 

fejlesztése – nincs települési 

differenciálás. 

Célterületre jutó keretösszeg: 

633.000.000,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

2022. I. n.év 

 

Új orvosi rendelő - terv 

korábban már készült 

az IVS-ben 

  - kiírás függvényében 



NKA pályázatok 
Örökségvédelmi Kollégium 

pályázatai 

Igényelhető (várhatóan): 

4 millió Ft 

Régészeti lelőhelyek 

tudományos célú feltárása, a 

feltárást követő 

állagmegóvás, régészeti 

bemutatóhely kialakításának 

támogatása. 

 

 

Lúgi romterület 

bemutatása  

Marschalkó-

villa 

felújításának 

folytatása 

 

 - önrész biztosítása  

Pénzügyminisztérium  
Igényelhető (várhatóan): 

40 millió Ft 

Önkormányzati 

étkeztetési feladatok 

ellátására 
 

Mátyás-főzőkonyha 

kialakítása 

  - tervezés 

- engedélyezés 

Belügyminisztérium 
Igényelhető (várhatóan): 

40 millió Ft 

Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása 
 

Belterületi utak, járdák 

felújítása 

  - kiviteli tervek 

Az Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium 

Az illegális 

hulladéklerakók 

felszámolása II. ütem  

Illegális 

hulladéklerakók 

felszámolása 

önkormányzati 

területeken 

   

Agrárminisztérium 

A nemzeti értékek és 

hungarikumok 

gyűjtésének, 

népszerűsítésének, 

megismertetésének, 

megőrzésének és 

gondozásának 

támogatására 

 

 
 

Helyi gyűjtemény, 

értéktári anyag 

feldolgozása, 

rendszerezése; 
bemutató terek 

kialakítása 

  - önrész, amennyiben nem 

100% a támogatás 

megítélése 

Teleki László 

Alapítvány 

Magyarország területén álló 

népi építészeti emlékek 

– veszélyelhárítását, 

– állagmegóvását, valamint 

– részleges vagy teljes 

helyreállítását 

megelőző és megalapozó 

előkészítő dokumentációk, 

kutatások elkészítéséhez, 

valamint épület-felújítási 

és karbantartó 

tevékenységekhez 

 

    

 


