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Szociális célú városrehabilitáció TOP_Plusz-1.2.2-21  

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: 6,1 Mrd  

• Támogatási előleg: 100%  

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 60 hónap 

• Pályázat benyújtása: területspecifikus mellékletek szerint 

 

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.  

 

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

 
Konzorcium tagja lehet: 

- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) 
- 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) 
- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 
- önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 572, 573, 575, 576, 

599) 
- Társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 593, 692)  
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57) 
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 57) 
- Megyei Önkormányzat (GFO 321) 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 
a) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
b) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az 

állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os 
tulajdoni részesedéssel rendelkezik 

c) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy helyi önkormányzat – együttesen vagy külön, 
közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

 
Amennyiben a projekt állami tulajdonú országos közutat is érint, a projekt előkészítésekor 
egyeztetni szükséges a közút vagyonkezelőjével a támogatást igénylői kör meghatározása 
érdekében, és amennyiben szükséges, konzorciumi partnerként be kell bevonni az országos 
közutak jogszabályban meghatározott (Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) 
építtetőjét. 
 
Megvalósítási helyszín:  

A megvalósítás helyszíne a terület-specifikus mellékletek szerinti megyék települései. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Lakófunkciót erősítő tevékenységek 

I. Szegregátum, szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági terület esetében: 

a) Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása az 

alábbi tevékenységeken keresztül: 

- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; 
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- az alapító okiratban/alapszabályban nem külön tulajdonként definiált elemek 

energiahatékonyság javításával egybekötött felújítása a következő tevékenységeken 

keresztül: 

▪ tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; 

▪ lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása; 

▪ épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor 

gyűjtőkémények, stb.); 

▪ megújuló energia alapú korszerűsítések 

- telken belüli hiányzó közművek kiépítése. 

b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása, felújítása érdekében 

önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos 

tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából energiahatékonyság javítással 

egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek: 

- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; 

- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; 

- fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, 

gáz) kiépítése és/vagy cseréje; 

- megújuló energia alapú korszerűsítés 

- komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés; 

- belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása; 

- burkolatok cseréje; 

- beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése; 

- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, 

valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és 

ruhatisztításra alkalmas berendezés. 

- melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása bemutatott; 

- telken belüli hiányzó közművek kiépítése; 

- kártyás közüzemi mérőórák felszerelése; 

- megújuló energiaforrások használatához szükséges építés és eszközbeszerzés. 

c) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként 

kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése:  

- bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése); 

- összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése). 

d) Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása a jelenlét típusú szociális munkát végző 

szakember számára szolgálati lakásként (vásárlás, kialakítás (meglévő épületben), felújítás, 

komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés (beleértve a megújuló energia hasznosítását is, bútor 

beszerzés), amennyiben a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember 

életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási 

időszakára.  

II. A beavatkozási helyszín(ek)en (akcióterületen kívül meghatározott integrált városi területek, 

kiköltözés esetén):  

a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális 

bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek: 
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- vásárlása, 

- építése, 

- komfortosítása, korszerűsítése (beleértve a megújuló energia alapú korszerűsítést is), 

felújítása, belső átalakítása, 

- kapcsolódó udvar rendezése, kerítés helyreállítás vagy építés,  

- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, 

valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és 

ruhatisztításra alkalmas berendezése. 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- Energiahatékonysági intézkedések (amennyiben releváns); 
- Akadálymentesítés – amennyiben releváns (rehabilitációs környezettervező szakmérnök 

bevonása szükséges) 

- Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns 

- Nyilvánosság biztosítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A. Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi 
státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése 
érdekében az akcióterületen:  
a) Átmeneti céllal1 szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához 

szükséges eszközbeszerzés; 
b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható 

épület, társasházi albetét, nyitott terület vásárlása, kialakítása, korszerűsítése (beleértve 
a megújuló energia hasznosítását is), felújítása, bővítése, átalakítása, és kapcsolódó 
eszközbeszerzés; 

c) Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, gyermekjóléti, szociális és szociális 
munkás irodahelyiség vásárlása, kialakítása, korszerűsítése (beleértve a megújuló 
energia hasznosítását is), és kapcsolódó eszközbeszerzés; 

d) Közszolgáltatást nyújtó épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, berendezése 
Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda funkciókra. 

e) Az alacsony társadalmi státuszú lakosság, marginalizált közösség felzárkózásához, 
beilleszkedésének elősegítéséhez, készségfejlesztéshez közvetlenül szükséges 
eszközök beszerzése. 

B. Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését 
szolgáló tevékenységek az akcióterületen:  

a) Polgárőrség épületének kialakítása, felújítása, mobil konténer létesítése;  
b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése  

C. Foglalkoztatást elősegítő funkció az akcióterületen:  
a) Kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, marginalizált közösség 

munka világába való visszavezetését előkészítő gazdasági tevékenységekhez 
szükséges épület, helyiség kialakítása, felújítása, bővítése, a szükséges eszközök 
beszerzése.  

b) Közösségi kert kialakítása, kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése amennyiben 
az a foglalkoztatás elősegítésének célját szolgálja és a termesztett növényeket nem 
eladásra szánják.  

D. Egyéb kapcsolódó fejlesztések az akcióterületen:  
a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) 

vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vagy a fejlesztés eredményeként 

 
1 Az átmeneti időszak nem lehet rövidebb, mint a fenntartási időszak.  
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kizárólagos tulajdonába kerülő, felújítással érintett lakó- és közösségi funkció 
esetében: kapcsolódó udvarrendezés; kerítés kialakítása, felújítása.  

b) Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása, gyűjtőszigetek 
kialakítása  

c) közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, 
kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése,  

d) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű 
lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő: 
járdák, kerékpárutak felújítása, kialakítása; buszöblök, buszmegállók felújítása, 
kialakítása; önkormányzati közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása;  

e) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő korszerű, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása,  

f) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- és csapadékvíz gazdálkodási 
rendszerének felújítása, kiépítése,  

g) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közműves ivóvízellátás és 
szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, kiépítése;  

h) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő távfűtés és melegvíz-szolgáltatás 
vezetékrendszerének felújítása, korszerűsítése.  

i) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-
férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése a fejlesztéssel érintett 
épületekhez tartozóan.  

j) A fejlesztésre kerülő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas 
infrastruktúra kiépítése, komposztáló létesítése  

k) A Tanoda kialakítása (szükség esetén az épület kisebb felújítása), eszközök 
beszerzése.  

l) Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása (szükség esetén az épület kisebb felújítása), 
eszközök beszerzése.  

E. Közterületi beruházások az akcióterületen kívül (beavatkozási területen): Közterek, 
parkok, játszóterek, települési zöldfelületek, közlekedési felületek, kültéri sportolásra alkalmas 
helyszínek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése (a szükséges 
csapadékvíz elvezetés és közvilágítás kiépíthetőségével, önkormányzati tulajdonú vagy 
tulajdonba kerülő elektromos hálózat, távközlési légvezetékek kiépítésével, terepszint alá 
helyezésével) a kiköltözéssel érintett integrált területen a projekt összköltség legfeljebb 5%-
os mértékéig. 
 

F. Szociális célú naperőmű kialakítását, továbbá energiaközösség kialakítását és 
működését támogató mintaprojekt megvalósítása:  
a) Napelem alapú, szociális célú kiserőmű kialakítása: Önkormányzati tulajdonú, 

legfeljebb 500 kW alatti névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létrehozása. A 
megtermelt villamos energia kizárólag az önkormányzati célú (önkormányzati 
szociális bérlakások villamos energia igénye) közvetlen felhasználásának kielégítésére, 
továbbá a többlet villamos energia értékesítés eredményeként az akcióterület szegregált 
területén élő lakosság lakhatási és rezsi költségeinek, illetve az akcióterületen 
elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények rezsi költségeinek 
támogatására használható fel.  

b) Energiaközösség kialakítása, melynek célja, hogy tagjai/részvényesei vagy a működése 
alá tartozó területek számára környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket 
biztosítson.  

 
Műszaki, szakmai elvárások:  

- A projekt végrehajtása során kötelező az együttműködés a Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatósággal (TEF). 

- Egy támogatást igénylő egy akcióterületre vonatkozóan egy támogatási kérelem 

benyújtására jogosult. Kivételt jelent az a speciális eset, ha az akcióterületi fejlesztés több 

ütemre bontva valósul meg. 

- Az akcióterület jogosultságát a Projekt-előkészítő Tanulmány mellékleteként benyújtandó 
KSH által kiadott, 2011-es népszámlálási adatokon alapuló szegregációs térképpel és 
ahhoz kapcsolódó adatsorral szükséges igazolni. 

- Amennyiben a város több területet, több projekt keretében, időben egymással egy időben 

kíván fejleszteni, úgy arra lehetősége van, az elvárt feltételek teljesítése esetén (ERFA és 
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ESZA is projektnek is támogatási szerződéssel kell rendelkeznie TOP vagy TOP PLUSZ 

programban) 

- Kötelező a projekt összköltségének minimum 30%-a erejéig lakófunkciós tevékenység 

tervezése. 

- Jelen konstrukció infrastrukturális beavatkozásai mellé kötelező a TOP_Plusz-3.1.2-21 

„Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)” című (ESZA) felhívásból úgynevezett szoft 

programok tervezése és támogatás igénylése. 

- Projekt-előkészítő tanulmányt és Megvalósíthatósági Tanulmányt kell készíteni.  

 

A szegregációs mutató határértékei településtípusonként (KSH, 2011. évi népszámlálási adatok 

alapján): 

Településtípus Szegregált terület, amelynél a 
szegregációs mutató értéke 

Szegregációval 
veszélyeztetett terület, 

amelynél a szegregációs 
mutató értéke 

Járásszékhely város  nagyobb egyenlő, mint 35%  nagyobb egyenlő mint 30%, de 
kisebb mint 35%  

2000 főnél népesebb város  nagyobb egyenlő, mint 
35% 

 

 

nagyobb egyenlő mint 30%, de 
kisebb mint 35%  

2000 főnél kisebb város  nagyobb egyenlő, mint 50%  nagyobb egyenlő mint 40%, de 
kisebb mint 50%  

Szegregátumnak, szegregációval veszélyeztetett területnek, valamint kiegészítő jogosultsági 

területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, amelyek megfelelnek a fenti mutatóknak, és a 

terület lakónépességének száma eléri az 50 főt. 

 

1. Elszámolható költségek: 
- Projekt előkészítés (tanulmányok (PET, MT), engedélyeztetési dokumentumok, közbeszerzés) 
- Beruházási költségek 

o Ingatlan vásárlás költségei 
o Átalakítás, bővítés, felújítás 
o Új építés  - csak biomassza tároláshoz, vagy alkalmazott technika védelméhez 

készülő fűtetlen vagy max. temperált melléképület  
o Akadálymentesítés  
o Eszközbeszerzés  

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 
o Műszaki ellenőr, egyéb szakértői szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása, marketing 

kommunikáció, egyéb szolgáltatások  
- 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: 

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei c. költségtípus 
- 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 % 

• Ingatlan vásárlás 10,00 % 

• Terület-előkészítés  2,00 % 

• Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó 
Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 

1,00 % 
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Költségtípus 
 Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,50 % 

• Tartalék 5,00 % 

 
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat. 
 
A meghatározott korlátok módosíthatók, de a közbeszerzés + területelőkészítés + műszak ellenőr + 
ingatlan vásárlás + nyilvánossági biztosítása együttesen nem haladhatja meg a 14,5 %-ot. Az 
ingatlanvásárlás költségtípusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani 
legfeljebb 10%-ig 

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok 

Költségtípus 

A projekt elszámolható 
költségei arányában számított 

maximális % vagy összeg  

Lakófunkciós tevékenységek  legalább 30,00 % 

Szociális naperőmű, illetve energiaközösség létrehozására 
irányuló mintaprojekt 

mindösszesen legfeljebb 
250.000.000 Ft  

3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 
D) részében felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek  

50,00 % 

3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 
E) részében felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
(integrált területen végzett közterületi beruházások)  

5,00 % 

 
2. Egyéb fontos információ:  

- TSZ hatálybalépést követő 18 hónap alatt kell elkészülnie (1. mérföldkőre) 

- Megvalósíthatósági Tanulmány.  
- Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan és 

Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok 
- Országos közút érintettsége esetén az előzetes egyeztetések dokumentumai  
- Ingatlanvásárlás esetén értékbecslés 

 
Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 60 hónap. 

 
3. Csatolandó mellékletek: 

- Projektelőkészítő Tanulmány (PET) 
- Kiegészítő jogosultsági területeket érintő fejlesztés esetén KSH igazolás 
- Integrált Településfejlesztési Stratégia (ha releváns)  
- HEP  

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

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

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


