
 

Szociális célú városrehabilitáció VMOP-3.1.2-21 

Pályázati összefoglaló 
 

1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő  

 Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

minimum és maximum összege a Felhívás területspecifikus mellékletében 

kerül szabályozásra. 

 Támogatási előleg:  

a)25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil 

szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság 

kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint, 

b) 50%-a kutatás-fejlesztés esetén,  

c)100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési 

szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági 

társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy 

közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 

- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy 

az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások 

kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy  

- megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.  

 

2. Pályázók köre: 

Városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321)  
 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában 
is van lehetőség.  
 
Konzorciumvezető kizárólag városi jogállású települési önkormányzat lehet. Önállóan 
nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi 
szervezetek:  

 helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)  

 helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371); 

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi 
személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 
517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569)  

 egyházi jogi személy (GFO 55)  

 önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 115, 116, 121, 
128,129, 117, 572, 573)  

 
Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely 
legalább 3 éves, az oktatási vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén 
szerzett tapasztalattal rendelkezik. Önállóan nem, konzorciumi partnerként 
nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. 
rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014- 
2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek 
megvalósítására: 

 Megyei önkormányzat (GFO 321)  

 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  



 

 Vállalkozás (GFO 11), amelyben az önkormányzat, közvetve vagy 
közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

 
A beruházás célja: A leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők 

közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. 

 Szegregációval veszélyeztetett területek: jellemzően városi szövetbe ágyazott, 

hagyományos építésű lakóterületek, vagy ipari technológiával épült 

lakótelepek, vegyes lakosság összetételű városrészek, ahol a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül 

eléri, illetve meghaladja a határértéket. Szegregációval veszélyeztetett 

területek esetében cél a további leszakadás megállítása, és lehetőség szerint 

a terület és az ott élő lakosság státuszának emelése. 

 Szegregált területek: városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől 

elkülönült, jellemzően hagyományos építésű városrészek (telepek), ahol a 

marginalizált közösségek élnek, és ahol a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, illetve meghaladja 

a határértéket.  

 Kiegészítő jogosultsági területek: azon területek, amelyek nem egyeznek meg 

a város szegregátum, ill. szegregációval veszélyeztetett területeivel, azonban 

a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján cím szerinti egyedi vizsgálattal 

kimutatható összefüggő, legalább 50 fő lakónépességű, a szegregációs 

mutató valamelyik határértékeinek megfelelő terület. Ebben az esetben erre 

vonatkozóan a KSH igazolást ad ki, amelyet a támogatási kérelemhez csatolni 

szükséges. Az egyedi cím szerinti vizsgálattal a szegregátumok és 

szegregációval veszélyeztetett területek pontosíthatók (szűkíthetők vagy 

bővíthetők), ill. előfordulhatnak így kimutatható új jogosult területek is. 

(Kizárólag azon városok esetében alkalmazható, amelyek szegregátumot 

vagy szegregációval veszélyeztetett területet tartalmaznak és ez igazolásra 

kerül.) 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció 

feltételeinek megteremtése céljából  

 Folyamatos szociális munka megteremtése  

 Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei 

foglalkoztatási paktumokkal  

 Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli 

fejlesztésre és oktatás fejlesztésére  

 Törekvés az egészség fejlesztésére  

 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása  

 Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok 

 

A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából: 



 
a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat 

is);  

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;  

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; 

d) a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket elfogadtató programok;  

e) mediációs és antidiszkriminációs programok,  

f) akcióterületen belüli feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhítését, 

megszüntetését célzó programok.  

 

B. Folyamatos szociális munka megteremtése: 

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési 

tanácsadás szolgáltatás;  

b) problémák feltérképezése, egyéni és családi fejlesztési tervek készítése, 

megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata, mentorálás, utánkövetés, a lakhatási 

fejlesztésben részesített családok nyomonkövetése;  

c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;  

d) szociális munkások felkészítése és szupervíziója;  

e) együttműködés más közszolgáltatásokkal és programokkal.  

 

C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási 

paktumokkal:  

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való 

képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok); 

b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a 

célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében;  

c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának 

költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a 

termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek 

értékesítésre;  

d) a foglalkoztatási lehetőségeknek megfelelő mobilitás biztosítása (pl.: a 

munkahelyre jutás támogatása a munkakipróbálás időtartama alatt);  

e) a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, 

közlekedés, szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása;  

f) az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, munkahelyi beilleszkedésük 

segítése.  

 

D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre 

és oktatás fejlesztésére:  

a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, 

valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások kialakítása;  

b) a gyerekek minél korábbi életkorban történő fejlesztése a szülők bevonásával és 

az iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok, 

különös tekintettel a Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda és Roma Lány programokra.  

 

E. Törekvés az egészség fejlesztésére:  

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);  

b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz;  

c) az alapellátásban dolgozó védőnők kompetencia fejlesztése;  

d) a várandósok attitüd váltásainak elősegítése;  



 
e) egészségügyi szűrések megszervezése, a célcsoporttagok számára az 

egészségügyi alap és szakellátás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok 

elérésének lehetővé tétele; 

f) az egészségügyi szűrések eredménye alapján szakellátásba kerülés segítése és 

folyamatkísérés;  

g) az egészségügyi szűrések eredménye alapján szükséges gyógyászati 

segédeszközök beszerzése.  

 

F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:  

a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok 

beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);  

b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési 

jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;  

c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a 

telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.);  

d) A helyi ellátórendszerrel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az 

egészségügyi, szociális és gyermekjóléti alapellátásra és szakellátásokra.  

 

G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:  

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, 

szemléletformáló programok;  

b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező 

partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek). 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

I. Kötelezően megvalósítandó 

1) Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés 
2) Nyilvánosság biztosítása 

 

II. Választható tevékenységek 

 
a) a fenti programok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzés,  

b) a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs 

platformok (nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása a megvalósítás 

alatt. 

 

Nem támogatható tevékenységek: 

a) a társadalmi kirekesztődést erősítő programok 

b) infrastrukturális beruházások  

c) olyan programok, melyek nem szolgálják a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózását, beilleszkedését 

 

Elszámolható költségek: 

 
I. Projektelőkészítés költségei  

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége  
- projekt-előkészítő tanulmány és ahhoz szükséges vizsgálatok, igényfelmérés  
- közösségi beavatkozási terv 
- egyéb szükséges háttértanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények 

Közbeszerzés költsége  
- közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, 
közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja 



 
- közbeszerzési eljárás díja  

 
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség  

 hatósági díjak 

 projekt kapcsán szükséges településrendezési elv módosításának 
költsége  

 ITS és mellékleteinek felülvizsgálata, elkészítése  

 KSH adatszolgáltatás költségei  

 előkészítő szociális munka 

 előkészítés során felmerülő kommunikációs költségek 

 egyéb szakértői tanácsadás,  

 közösségi tervezéssel kapcsolatos szakértői költségek, amennyiben az 
önkormányzat vállalja a szélesebb lakossági, érintetti bevonást   

 
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
Eszközbeszerzés költségei  
Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen Felhívás 3.1 fejezetében 
felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, amely tevékenység esetében az 
eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges a program megvalósításához (ideértve a 
tanodák és biztos kezdet gyerekházak számára eszközök, közösségi kert műveléséhez 
szükséges kézi eszközök, öntöző rendszer, védőnők számára eszközök). 
  
Immateriális javak beszerzésének költségei  
A programok lebonyolításához szükséges vagyoni értékű jogok, szoftverek, egyéb szellemi 
termékek beszerzése. 
 
III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  
Képzéshez kapcsolódó költségek  
- tananyag fejlesztése, kivitelezése 
- tananyag fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, 
regisztrációs díjak  
- képzés költsége résztvevőnként  
- oktatók költségei  
- oktatók és a képzésben résztvevők utazási, étkezési és szállásköltségei  
- megszervezés lebonyolítás költségei,  
- a célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, vagy egyéb, a célcsoport tagjainak a 
képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás) 
- képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja  
- képzéshez kapcsolódó egyéb költségek 

 

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei  

 fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége  

 munkaköri alkalmassági vizsgálat díja  

 felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége 

 a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó igénybe vett szakértői szolgáltatások 
 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
 
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei  

 marketingeszközök fejlesztése  

 rendezvényszervezés kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs 
költségek  

 egyéb kommunikációs tevékenységek költségei  
 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj  
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj  
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége 

 



 
Egyéb szolgáltatási költségek  

 biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei  

 hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek  
 vagyonbiztosítás díja  

 a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó igénybe vett egyéb szolgáltatások 
 

 
VI. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  
- munkabér  
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  
- személyi jellegű egyéb kifizetések  

 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség  

- utazási költség  
- szállásköltség 
- helyi közlekedés költsége  
- napidíj  

 
 
V. Projektmenedzsment költség: a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a Nemzeti 
szabályozás az elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a 
közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi 
költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment keretében:  
 
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:  

 munkabér  

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  

 személyi jellegű egyéb kifizetések  
 
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: 

 utazási költség- helyi közlekedés költségei  

 helyi közlekedés költségei  

 napidíj  
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja  
Egyéb projektmenedzsment költség:  

 projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda,eszköz és immateriális javak bérleti 
költsége  

 projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 
 

VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek  
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 

 
VII. Célcsoport támogatásának költségei  
Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei  
- munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség  
- szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség 

 
VIII. Általános (rezsi) költség  
Egyéb általános (rezsi) költség: 

- kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége  
- általános vállalat-irányítási költség  
- közüzemi szolgáltatások költsége  
- dokumentációs/archiválási költség  
- bankszámla nyitás és vezetés költsége  
- biztosítási költség 
 

IX. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  



 
 
X. Tartalék 
 

Megvalósításra vonatkozó dátumok: 

A támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 60 hónap áll 
rendelkezésre végső határideje 2028. június 30. 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 

 


