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Fenntartható városfejlesztési stratégiák TOP_Plusz-1.3.1-21  

Pályázati összefoglaló - tervezetből készült 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

• Támogatás összege: megyénként eltérő min. és max. támogatási összeg lehetséges a 

területspecifikus mellékletek szerint 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 1,280 Mrd  

• Támogatási előleg: 100%  

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 96 hónap 

• Pályázat benyújtása: területspecifikus mellékletek szerint 

• Várhatóan hány projekt kap támogatást: 61 db kiválasztott város és stratégia 

 

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.  

 

2. Pályázók köre: 
- városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321) 

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 
a) Települési önkormányzat (GFO 321) várostérség pályázása esetén  
b) Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
c) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a település 

többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 
 

Várostérség pályázása esetén támogatási kérelem konzorciumi formában, vagy a várostérséget 
alkotó települések együttműködési megállapodását követően fő kedvezményezettként a stratégia 
készítésére kijelölt központi város (stratégiagazda) által is benyújtható. 
 
Nem nyújthat be támogatási kérelmet:  

- Az a város, amely városként vagy várostérség részeként nem került kijelölésre a megyei 

Integrált Területi Programban. 

 

Megvalósítási helyszín:  

A megyei Integrált Területi Programokban meghatározott városok és várostérségek. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése 

- a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése. 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- Nyilvánosság biztosítása. 

- FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását 

követően. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Az FVS-ből levezethető célok megvalósításához szükséges egyéb, az FVS megvalósítását elősegítő 
dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése, módosítása.  

- Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (ZIFFA)  

- Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése  

- Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása  
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- Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása  

- Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása  

- Partnerségi egyeztetés, hálózatépítés  

- Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a 
város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése  

- A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények 
digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása  

- A városi / várostérségi lakosság digitális kompetenciáinak és IT-eszköz használatra vonatkozó 
szokásainak átfogó elemzése  

- A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó 
üzleti modell, üzleti terv  

- Az FVS megvalósításába TOP Plusz forrásán kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonása esetén 
ex ante vizsgálat készítése  

- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése vagy felülvizsgálata, aktualizálása  

- Fenntartható Mobilitási Terv elkészítése, felülvizsgálata (SUMP)  

- Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, Fenntartható Energia Akcióterv 
(SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP).  

- Településfejlesztési Terv elkészítése.  
 
Műszaki, szakmai elvárások:  

- Mind a TVP-nek, mind az annak alapját képező FVS-nek külön-külön rendelkeznie kell a 
települési (városi) önkormányzat(ok) képviselőtestületi/közgyűlési jóváhagyásával. Az erről 
szóló határozat benyújtása az Irányító Hatósághoz legkésőbb a TOP Plusz terhére 
megvalósuló első projekt támogatási szerződésének megkötéséig szükséges.  

- Várostérségi projekt benyújtásakor a várostérség településein megvalósuló fejlesztések arányát 
és a települések indikatív forrásrészesedését a TVP-ben be kell mutatni. A várostérségbe tartozó 
települések ezt követően a TVP keretében tudnak forráshoz jutni a TOP Pluszból önálló vagy 
konzorciumi beruházási projektbenyújtással.  

 

3. Elszámolható költségek: 
- Projekt előkészítés (közbeszerzés, egyéb előkészítési költség – személyi jellegű kifizetések) 
- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

o Egyéb műszaki szakértői szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása, marketing 
kommunikáció, egyéb szolgáltatások  

- Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
- Projektmenedzsment – személyi jellegű és szakértői szolgáltatás díja 
- Tartalék 

 
A következő költségtípusok átalány alapján elszámolható költéségek, átalány mértéke 7%:  
1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: 

- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség c. költségtípus 
2) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa 
 
Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését nem kell 
alátámasztania pénzügyi háttérdokumentumokkal.  

 

Költségtípus 
 Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

• Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00 % 

• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,50 % 

 
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat. 
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SECAP/SEAP tevékenységekhez tartozó szakmai költségvetési korlátok: 

I. SEAP felülvizsgálat  
 

50.000 lakosig: 3 millió Ft;  
 

50.000 – 100.000 lakos között: 5 
millió Ft;  

 
100.000 lakos feletti városok: 7 

millió Ft  

II.SEAP átdolgozás SECAP-pá  

50.000 lakosig: 3 millió Ft; 
 

50.000 – 100.000 lakos között: 5 
millió Ft;  

 
100.000 lakos felett: 7 millió Ft  

 

III.SECAP kidolgozása  50.000 lakosig: 7 millió Ft;  
 

50.000 – 100.000 lakos között: 
8,5 millió Ft;  

 
100.000 lakos felett: 10 millió Ft  

 
Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 60 hónap. 

 
4. Csatolandó mellékletek: 

- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) 

- A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia települési (városi) önkormányzat képviselőtestület 
általi jóváhagyásának igazolása (amennyiben rendelkezésre áll) 

- Konzorciumi megállapodás vagy együttműködési megállapodás támogatási kérelem 
benyújtására (amennyiben releváns) 

- Várostérséget alkotó települések esetében az érintett települések kölcsönös együttműködési 
megállapodása. 

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

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

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


