
TOP-1.2.1-15 : Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

A Nagybivalyos tó, valamint az Önkormányzati tulajdonban lévő Derítő tó körüli terület 
fejlesztése 

A projekt címe Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Várpalotán 
Nagybivalyos tó és a Derítő tó térségében 

A projekt 
indokoltsága, 
szükségesség 

Várpalota a 60-as évektől kezdve fokozatosan turistaközponttá vált. A város sajátos területi adottságai, 
vizei, hegyei és erői, illetve a várost körülölelő Bakony sok szép kirándulóhelyet tartogat, és kiváló 
lehetőségeket kínál úgy a vadász,- mint a horgászturizmus kedvelői, valamint a gyalogos túrázók 
számára is.  
A projekt része az aktív turizmushoz kapcsolódó városi fejlesztéseknek, amelyek a természetes 
fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztésére, a fogadási feltételek színvonalának 
növelésére irányulnak. A projekt a horgászturizmus fejlesztését is szolgálja, amennyiben a 
természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális 
fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése) is szerepel a 
célkitűzések között. 

A projekt tartalma A projekt keretében bárki által térítésmentesen látogatható játszótér és szabadidőpark kialakítása, 
kapcsolódóan pedig vendéglátó egység fejlesztése, valamint család- és gyermekbarát projektelemek 
megvalósítása történik meg a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan. 

A projekt célja, 
elvárt eredmények 

A projekt célja Várpalota város további turisztikai fejlesztése a turisztikai potenciál kihasználása, a 
helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében. 

Projektgazda Várpalota Város Önkormányzata 
Előkészítettség Részben előkészített projekt A projekt reális üzleti terven alapul és hosszú távon fenntartható, a 

célcsoport igényeinek megfelelően került kialakításra, hozzájárul az egy turistára eső költés 
növekedéséhez, hozzájárul a látogatószám növekedéséhez.  

Szinergiák A projekt kapcsolódik a várpalotai ökoturisztikai fejlesztésekhez, amelynek része a természeti értékek 
bemutatására alkalmas helyszínek fejlesztése, a turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási 
feltételek kialakítása és fejlesztése: kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható 
fejlesztése, specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése. Élményelemeket jelentő 
technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása. Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek 
létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív 
hulladékgyűjtés, főzőhelyek kialakítása, stb. 

Költségigény 108.000.000.-Ft 
Ütemezés 2016. év, a megvalósítás tervezett időtartama 12 hónap 
Output indikátor A projekt megvalósítása eredményeként több mint 1300 bővül évente az akcióterület látogatóinak 

száma. 

 
- TOP-2.1.1-15 : Barnamezős területek rehabilitációja 

A projekt címe Barnamezős területek rehabilitációja Várpalotán - városi sport- és szabadidőközpont 
funkcióbővítő rehabilitációja  

A projekt 
indokoltsága, 
szükségesség 

Várpalotán a rendszerváltást követően a nehézipar alapjain vállalkozások sora kezdett fejlődni. Az 
Inotai Ipari Park helyet adott a nagyléptékű telephely-fejlesztéseknek, a kis- és középvállalkozások 
pedig a privatizált töredék ingatlanokon, épületekben kezdték meg tevékenységüket. Ezek többsége 
az S1 bánya szétdarabolt területein, illetve Inota településrész 8-as főút és vasútvonal közötti 
szakaszán működik. Telephelyeik többsége elavult infrastruktúrával ellátott, vagy részben ellátatlan, 
ingatlanaik tulajdoni helyzete rendezésre szorul. Az önkormányzat a rendezési terv 2009-es 



felülvizsgálata során biztosította a terület rendezésének kereteit és megteremtette a rendezés 
építésjogi feltételeit.  

A projekt tartalma A KKV-szektor számára a munkahelyteremtés feltételrendszerének megteremtése, a jelenlegi 8-as 
főút és a vasútvonal között elterülő gazdasági területek közlekedési és közmű infrastruktúrájának 
fejlesztése, a rendezett területnek a városi zöld infrastruktúra hálózatába történő integrálása, 
meglévő sportlétesítmény közcélú felújítása és bővítése. 
Tervezett tevékenységek:  

• növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója; 

• városi rekreációs zöldterületek kialakítása; a barnamezős terület hasznosítható 
épületállományának energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő felújítása, 
átépítése, bővítése, gazdaságélénkítési és közösségi céllal; - gazdaságélénkítő tevékenység: 
kereskedelmi és szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakítása  

• közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények kialakítása  
• nonprofit szolgáltatóház kialakítása, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat és 

az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés  
• díjfizetés nélkül használható olyan parkolási infrastruktúra kialakítása,  

A projekt célja, 
elvárt eredmények 

A projekt célja a város ITS-ben foglalt 3. akcióterületi fejlesztési céljaival összhangban az egykori 
bányászati kiszolgáló terület, jelenleg, mint barnamezős terület fejlesztése. A területen sport és 
vállalkozásfejlesztési célokat szolgáló infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, mely magában foglal 
energiahatékony épület- és funkcióbővítést, belterületi út- és közműfejlesztést, telekösszevonást.  

Projektgazda Várpalota Város Önkormányzata 
Előkészítettség kész projekt 
Szinergiák A projekt illeszkedik az ITS-ben foglalt következő célokhoz is: - A foglalkoztatási potenciállal bíró 

kis- és középvállalkozások számára megfelelő infrastruktúrával és kiegészítő szolgáltatásokkal 
rendelkező telephelyek kialakítása - A városban működő vállalkozások versenyképességének, 
foglalkoztatási potenciáljának növelése, új vállalkozások alapításának, letelepedésének 
támogatása. Az akcióterülethez kidolgozott projektjavaslatok között nevesítetten is megjelenik jelen 
projekt akcióterülete.  

Költségigény Projekt teljes költsége 700.000.000.-Ft 

Ütemezés Megvalósítás 2017. január 1-től 2018. december 31-ig 

Output indikátor a rehabilitációval érintett terület (ha), a területen található vállalkozások száma, a foglalkoztatottak 
száma (növekedése) 

 

 
 

  



- TOP-2.1.2-15: Zöld város kialakítása 

A projekt címe A „ZÖLDVÁROS” koncepció keretében zöldfelület-rehabilitáció a belvárosban, illetve a Thury 
vár tágabb környezetében 

A projekt 
indokoltsága, 
szükségesség 

A XX. századi városfejlesztés a várpalotai vár körüli területek rendezése során nem törekedett a 
történeti hűség megteremtésére, ezért a kialakult állapot jelentős átalakításra szorul annak érdekében, 
hogy a XIX. század végi, a XX. század eleji állapot rekonstruálható, az egykori Angol Park 
helyreállítható legyen. Ennek érdekében a vár körüli zöldterületek és a kapcsolódó zöldfelületek átfogó 
rekonstrukciója szükséges. 

A projekt tartalma A vár körüli történeti „Angol park” visszaállítása, a vár körüli térség zöldterületeinek és a hozzájuk 
kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő zöldfelületeknek megújítása a kapcsolódó 
infrastruktúraelemek rekonstrukciójával együtt.  
Kistermelői piac létesítése a területen, valamint az itt található KKV üzleteknek helyt adó épületek 
rekonstrukciója. 
A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú 
együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, 
amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is 
eredményezheti.  
A fejlesztések előkészítése során figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló kerttörténeti kutatások 
eredményeire, a fejlesztés megvalósítása során pedig tekintettel kell lenni a városi közterületek 
környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas 
legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a 
fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet 
megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához is járuljanak hozzá. 
Cél a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója közterületeken és a kapcsolódó területeken, a 
növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelésével, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciójával, a városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, 
cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítésével, a városi aktív rekreációs kialakításával.  
A vár körüli parkhoz kapcsolódó tágabb térségben cél új zöldfelületek (városi közösségi kert, iskolakert 
stb.) kialakítása; a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő 
hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése valamint a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a 
fejlesztésre kerülő zöldterületen, önfenntartó képességének fokozása érdekében. 

A projekt célja, 
elvárt eredmények 

A ZÖLDVÁROS program keretében megújul a vár környezete és olyan zöld infrastruktúra-fejlesztések 
valósulnak meg, amelyek javítják a város általános környezeti állapotát, komfortját, a lakosság „jól-
létét”, segítik a település fenntartható fejlődési pályán tartását. A beruházások során olyan 
technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon 
biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A 
projekt megvalósításával javul a vár környezet esztétikai minősége, a városközpont egészének 
élhetősége, az egész város népesség és jövedelem megtartó képessége. Javul a környezet 
minősége. Az önkormányzat helyi adó és építmény, illetve ingatlan adó bevételei arányosan 
növekednek.  

Projektgazda Várpalota Város Önkormányzata 
Partnerek, 
stakeholderek 

Városszépítő és -Védő Egyesület, civil szervezetek 

Előkészítettség Projektkezdeményezés 
A szükséges dokumentumokból rendelkezésre áll: 

– helyi építési szabályzat és szabályozási terv, 
Szinergiák A város és várostérsége, a településcsoportok összehangolt és integrált fejlesztése c. 

prioritástengelyek célrendszeréhez illeszkedik. 
Ütemezés 2017. év, a megvalósítás tervezett időtartama 72 hónap 



A megvalósítás 
költsége 

1.000.000.000.-Ft 

Output indikátor Városi környezetben létrehozott, vagy felújított nyitott terek (m2) – részletes tervek alapján határozható 
meg 

- TOP-4.3.1-15 : Leromlott városi területek rehabilitációja 

A projekt címe Inota városrész faluközpontjának rehabilitációja és az inotai malmok, mint ipari műemlékek 
funkcióváltással egybekötött felújítása 

A projekt 
indokoltsága, 
szükségesség 

A projekt célja a városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakossági összetételű, 
leszakadással fenyegetett Inota városrészben a további szegregációs folyamatok megállítása, a 
terület státuszának emelése, a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése, a leromlott városi 
területek rehabilitációja. A településrészen lakók identitásának megőrzése és erősítése érdekében a 
táji természeti értékeket, a helyi sajátosságokat megőrző településrészi alközpont létrehozása, az 
élhető településrész és az értékek védelmének biztosításával. 

A projekt tartalma A Nemes-malom mint a terület nyugati kapuja kiegészül egy „L” alakú épülettömeggel, amelyek így 
egy vendéglátó udvart zárnak közre szállás és vendéglátás funkciókkal. Az épülethez közvetlenül 
parkolófelületek csatlakoznak. A tényleges településközpont a közösségi ház és a Muszel-malom 
együttesének rendezésével jön létre. A malomban kiállítótér, illetve fedett rendezvények kapnak 
helyet. A közösségi ház magastetőt kap, homlokzata, nyílászárói átrendeződnek. Az épület a délkeleti 
sarkon magastetős „L” alakú bővítménnyel egészül ki. A négy épület így egy, a helyi szabadtéri 
rendezvények (falunap, lakodalom, koncert, kirakodóvásár stb.) megszervezésére alkalmas közteret 
fog közre, megteremtve a városrész társadalmi életének közösségi színterét. A 3984. hrsz.-ú ingatlan 
ismételt beépítésével létrejövő térbővület a közösségi ház előtt dísztérré alakul. A dísztérről délkeleti 
irányba elindul egy gyalogos tengely, amely a malom előtti híd nyomvonalán áthaladva a Pálinkaház 
utcáig tart, ahol létre kell hozni a településközpontot tehermentesítő és az idegenforgalmat szolgáló 
nagy kapacitású parkolót. A parkoló lehetővé teszi nagyobb tömegeket vonzó rendezvény 
kiszolgálását. A gyalogos tengely mellett kitisztuló két füves terület nagyobb zöldfelületi 
eseményeknek ad helyet (koncert, majális, cirkusz stb.). A tiszta közlekedési kapcsolatok érdekében, 
új kiszolgáló út épül a Pálinkaház utca folytatásaként a Nemes-malomtól délnyugatra fekvő hídon 
átvezetve. 

A projekt célja, 
elvárt eredmények 

A projekt megvalósításával a településrész népesség- és jövedelemmegtartó képessége növekszik. 
A települési környezet minősége javul. Az önkormányzat helyi adó és építmény, illetve ingatlan adó 
bevételei arányosan növekednek. 

Projektgazda Várpalota Város Önkormányzata 
Partnerek, 
stakeholderek 

– Városszépítő és -Védő Egyesület, civil szervezetek 

Előkészítettség Projektkezdemény 
A projekt rendelkezik a megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek egy részével: 

– helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
– faluközpont tanulmányterve 
– Nemes-malom rekonstrukció építési engedélyezési terve 

Szinergiák Illeszkedés „A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a 
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi 
közösségek fejlesztése” c. prioritástengely célrendszeréhez 

Költségigény 850 000 000 Ft, 5% önerő biztosításával (42 500 000 Ft) 
Ütemezés 2016. év, a megvalósítás tervezett időtartama 24 hónap 
Output indikátor Fejlesztéssel érintett középületek hasznos alapterülete (m2) – részletes tervezés alapján adható 

meg 



 

 
- TOP-5.2.1-15 : A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok 

 

A projekt címe Társadalmi együttműködést erősítő programok megvalósítása Várpalota Inota városrész 
Készenléti lakótelepen és annak térségében 

A projekt 
indokoltsága, 
szükségesség 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára alapvető igény a közösségek védőhálózatának 
újrateremtése. A védőháló egyik legfontosabb eleme a hitéleti közösségek aktivizálása és bevonása 
a társadalmi reorganizációba. 

A projekt tartalma A projekt tartalma: 
o A problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és 
folyamatos felülvizsgálata.  
o Pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás 
szolgáltatás  
o Folyamatos szociális munka megteremtése 
o A Készenléti lakótelep és Baglyas városrészeken élők számára közösségi mintakert 
létrehozása, fenntartása biointenzív módszerrel, ami segíti a foglalkoztatást, s lehetővé teszi a 
részleges élelmiszer önellátást. 

A projekt célja, 
elvárt eredmények 

A projekt célja:  
o Elősegíteni a munkavállalók értelmi, érzelmi, fizikális felmérése után, hogy munkavégzés 
során hatékonyan tudja ellátni a feladatát  
o Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 
megteremtése céljából 
o A szegregációval veszélyeztetett városrészeken élők, különösen a hátrányos helyzetű, 
izolált, szegregált családok tagjai számára közösségfejlesztési programok szervezése és 
megvalósítása (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is) a városi és a családi kohézió 
erősítése érdekében. 

Projektgazda Várpalota Város Önkormányzata 
Partnerek, 
stakeholderek 

A projekt Várpalota város Önkormányzata, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ, a Molnár Mária 
Szociális Szövetkezet, valamint a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület együttműködésében 
(konzorciumban) valósul meg. 

Előkészítettség Kidolgozott projekt 
Szinergiák A hitéleti inspirációt hasznosító közösségfejlesztés eredménye, hogy kiválasztódnak újabb olyan 

helyi polgárok Várpalotán, akik körül értékek iránt elkötelezett emberek csoportosulnak, s tudatosan 
szeretetközösségeket hoznak létre, különösen a hátrányos helyzetűek számára. A 
közösségfejlesztés állandó feltétele, hogy a helyi közösségek tagjai belső nyugalomban, békében 
éljenek, felismerjék, vállalják a közösségi elkötelezettséget, s a hitéleti tudatosságtól vezérelve 
szolgálják a közösségek életét. 
A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek 
fejlesztése c. prioritástengely célrendszeréhez illeszkedik. 

Költségigény 100.103.000.-Ft 
Ütemezés 2017. 01 től 36 hónap 



 
 - TOP-5.3.1-16 : A helyi identitás és kohézió erősítése (ez még nem jelent meg) 

A projekt címe Közösségi programok a Thury-várban – „Programok várnak a várpalotai várban” 
A projekt 
indokoltsága, 
szükségesség 

A rendezvény segítségével szeretnénk fellépési lehetőségetbiztosítani helyi néptánccsoportoknak, 
hagyományőrző csoportoknak, színjátszó köröknek, ezáltal népszerűsíteni a szabadidő hasznos 
ésközösségben töltött eltöltését, a civil szerveződéseket, a helyiértékeket. 

A projekt tartalma Olyan programkínálat összeállítása, amelyben az egészen kicsik(hagyományőrző játszóház, 
bábszínház), a tinédzsereken, fiatalokonkeresztül (könnyűzenei koncertek), a felnőttek, 
háziasszonyok(főzőverseny), és az idősek is (komolyzenei koncertek) jól érzikmagukat. 
Játszóházak: koszorúkötés, lámpáskészítés, bőrözés (tündérkészítés), csuhézás(boszorkányok, 
tündérek), gyógynövénypárna varrás, mézeskalácsszív-készítés. 
- Bábszínház előadás 
- Közös cseresznyeevés, almasütés 
- Gyertyajóslás 
- Városi legendák, hiedelmek felelevenítése 
- Néptánc, táncház, közös ének és körjáték 
- Színházi előadások a Thury vár szabadtéri színpadán. 
- Mesemondók 
- Fény- és hangjáték 
- Helyi hagyományőrzők műsora, dobkör (sámándobolás) 
- Koncertek 
- Fáklyás felvonulás és várséta 
- Éjszakai túra szakvezetéssel 

A projekt célja, 
elvárt eredmények 

A projekt célja a helyi identitástudat, a városhoz és avárosrészhez való kötődés erősítése, a helyi 
kulturális és társadalmiértékek felszínre hozatala és megismertetése a lakossággal.A hagyományok 
felelevenítésével a városhoz való kötődést is szeretnénk erősíteni, ezzel a fiatalok elvándorlását 
csökkenteni. 

Projektgazda Várpalota Város Önkormányzata 
 

Partnerek, 
stakeholderek 

Thury-Vár Nonprofit Kft., Városszépítő és -Védő Egyesület, civil szervezetek 

Előkészítettség Projektötlet 
Szinergiák  
Költségigény 24 000 000 Ft, 5% önerő biztosításával (1 200 000 Ft) 
Ütemezés 2016. év, a megvalósítás tervezett időtartama 8 hónap 
Output indikátor Fejlesztéssel érintett középület hasznos alapterülete (m2) – részletes tervek alapján adható meg 

 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztések indikatív 

forrásigénye (MFt) 
 

Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Akcióterület 1 tervezett fejlesztései 



Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Várpalota városközpont rehabilitációja  700        700 
Várpalota ZÖLDVÁROS koncepció 
keretében ökotudatos zöldfelület 
rehabilitáció 1.000        1.000 
A Thuri György Gimnázium 
akadálymentesítése 42        42 
Az egészségügyi alapellátást szolgáló 
Fogorvosi rendelő infrastruktúrájának 
fejlesztése 60        60 
Közösségi programok a Thury-várban – 
„Programok várnak a várpalotai várban” 24        24 
Thury-vár felújítása IV. ütem 610        610 
Jó Szerencsét Művelődési Központ 
komplex felújítása 1500        1500 
A Zsinagóga és a Faller Jenő 
Szakközépiskola épületegyüttesének 
történeti és funkcionális rehabilitációja, 
könyvtár kialakítása a várárok 
nyomvonalának környezeti 
rekonstrukciója 320        320 
Közösségfejlesztő program – 
lakókörnyezetért való felelősségvállalás 
növelése, szemléletformáló programok 
megvalósítása  25       25 
Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése Várpalotán 186         
A közlekedési struktúra átalakítása 
Várpalotán 2000        2000 
Akcióterület 2 tervezett fejlesztései 

Inota városrész faluközpontjának 
rehabilitációja és az inotai malmok, mint 
ipari műemlékek funkcióváltással 
egybekötött felújítása 850        850 
Inotaimalomárok, a víztározó és vízkutak 
rendezése és gazdasági/energetikai 
hasznosítása 200        200 
Inota patak biztonságnövelő rendezése 191        191 
Szociális felzárkóztató programok  20        
Idősek otthona beruházás  120       120 
Akcióterület 3 tervezett fejlesztései 
A térségi és a helyi gazdaság 
fejlesztése, foglalkoztatás bővítése 
Várpalotán illetve a vidéki térségekben 1000        1000 



Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Tudásintenzív iparágak betelepülésének 
elősegítése (Várpalota – Veszprém – 
Ajka gazdasági és innovációs tengely)   1000      1000 
Vegyipar erősödésének / 
betelepülésének elősegítése, meglévő 
létesítményeinek hasznosítása, 
fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - 
Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő 
vegyipari tengely)   1000      1000 
Megújuló és alternatív energia termelő 
beruházások megvalósítása a 
vállalkozások energiaköltségeinek 
kedvezőbbé tétele érdekében   1000      1000 
Helyi alternatív foglalkoztatási 
programok megvalósításához helyszín 
és infrastruktúra kialakítása 100        100 
Akcióterület 4 tervezett fejlesztései 
Készenléti lakótelep rehabilitációja 
projektelőkészítés 80        80 
Társadalmi együttműködést erősítő 
programok megvalósítása az Inotai 
Készenléti lakótelepen és környezetében  101       101 
Várpalota Inota városrész és a 
Készenléti lakótelep közötti összekötő út 
építése 250        250 
A Készenléti lakótelep belső 
úthálózatának felmérése, felújítása, 
fejlesztése; a közvilágítási hálózat 
fejlesztése 50        50 
Közösségfejlesztő projektek 
megvalósítása  20       20 
Akcióterület 5 tervezett fejlesztései 
Iparterület kialakítása: 
Tulajdonviszonyok rendezése, 
közlekedési és közmű infrastruktúra 
fejlesztés (8-as főút emeltszintű 
kereszteződésének kialakítása)   1500      1500 
Tudásintenzív iparágak betelepülésének 
elősegítése (Várpalota – Veszprém – 
Ajka gazdasági és innovációs tengely)   100      100 
Vegyipar erősödésének / 
betelepülésének elősegítése, meglévő 
létesítményeinek hasznosítása, 
fejlesztése (Várpalota – Pétfürdő – 
Berhida – Papkeszi – Balatonfűzfő 
vegyipari tengely)   1000      1000 



Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Inota Energy Kft. – Biogáz kiserőmű 
építése 1500        1500 
Partner-Depónia Kft. – 100 et/év 
kapacitású alternatív fűtőanyaggyártó és 
hulladék feldolgozó üzem  létesítése 
(Várpalota-Inota erőmű, széntér) 1500        1500 
Akcióterület 6 tervezett fejlesztései 
Nagybivalyos tó és a Derítő tó 
környezetének turisztikai fejlesztése 150        150 
Kulcsprojektek 
A város elérhetőségét, a kistérségi 
központi szerepe erősítését, a 
foglalkoztatás bővítését valamint a 
munkahelyek és a szolgáltatások 
elérhetőségét segítő közlekedési hálózat 
fejlesztés 250        250 
Várpalota távhőtermelésének 
fejlesztése, biomassza alapú hőtermelés     650    650 
Környezetbarát közlekedési eszközök 
használata, a kerékpárút hálózat 
(hivatásforgalmi és turisztikai) fejlesztése 300        300 
Várpalota energiafüggősége 
csökkentése 250    500    750 
Általános közmű-infrastruktúra 
korszerűsítése 100        100 
Intelligens közlekedési rendszerek 
támogatása a közösségi közlekedésben 50        50 
A korábbi ipari valamint a honvédelmi 
tevékenységek során sérült tájrészletek 
környezeti rehabilitációja     500    500 
Hálózatos projektek 
A város szociális-, közoktatási-, 
közművelődési-, intézményei 
épületállományának energetikai és 
építészeti megújítása 470        470 
Tudásbázis-felmérés – munkaképes 
lakosság végzettsége, tapasztalata, 
ingázók munkahelyi igénye stb. 25        25 
Ipartelepítési program – kapcsolatépítés, 
igényfelmérés, potenciál felmérés, város 
marketing, informatikai és szakérői 
támogatás        20 20 
A felhagyott ipari termeléssel érintett 
területen ipari/vegyipari látvány- 500        500 



Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP RSZTOP VP Egyéb Összesen 

látogatóközpont, valamint 
kulturális/közösségi tér kialakítása 
Tudatosan a jövődért program 20        20 
Tanulj a jövődért program  60       60 
Helyi alternatív foglalkoztatás bővítést 
célzó programok 25        25 
Munkaerő-piaci monitoring  20       20 
Helyi termékek gyártása, piacra 
jutásának ösztönzése 20        20 
Fiatalokkal az élhetőbb jövőért  60        60 
E-hivatal kialakítása (elektronikus 
közszolgáltatások alapjainak 
megteremtése, kapcsolódó fejlesztések, 
képzések)   20      20 
Digitális városüzemeltetési és 
infrastruktúra megoldások   20      20 
Szociális térkép – szociális helyzet 
térinformatikai feldolgozása, 
szolgáltatások hozzárendelése  10 10      20 
Digitális felkészítő program  10       10 
Hálózat korszerűsítés     10    10 
Szociális alapszolgáltatások integrációja 230        230 
Várpalota szennyvíztisztító telep 
másodlagos energiahasznosítás     700    700 
Barnamezős területek rehabilitációja, az 
egykori S-I bányaterület fejlesztése 800        800 
Várpalota távhőhálózat fejlesztés     350    350 
Várpalota közvilágítási hálózat 
fejlesztése 120        120 
Energiahatékonyság növelése a Bán 
Aladár Iskola épületegyüttesében 250        250 
Tehetséggondozás (képzés, mentorálás, 
ösztöndíj)  30       30 
Szakmai együttműködés fejlesztése a 
Magyar Vöröskereszttel, illetve az 
egyházakkal, karitatív szervezetekkel az 
ellátások fejlesztése, bővítése 
érdekében  20       20 
Parkolólehetőségek bővítése 30        30 
Kerékpárút fejlesztés az Inota városrész 
és a vasútállomás között 250        250 



Fejlesztések TOP EFOP GINOP IKOP KEHOP RSZTOP VP Egyéb Összesen 

Szálláshelyfejlesztési kezdeményezések 
ösztönzése, megvalósulásuk 
támogatása        25 25 
Aktív turizmus – Várpalota a Bakony 
keleti kapuja 250        250 
Összesen 16 331 436 5 650 2 170 3070 0 0 45 217 682 

 


