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Operatív Program 

neve: 
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

Pályázati kiírás 

címe 

 

 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) (Tervezet) 
Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

 
 TOP_Plusz-3.1.2-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321)  

A felhívásra kizárólag konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet.  

Konzorcium tagja lehet:  

 helyi önkormányzati költségvetési szerv (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, 114, 116, 121, 128, 129, 117, 572, 573, 599);  

 megyei önkormányzat (GFO 321)  

 önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

 

Pályázati kiírás 

célja: 

A Felhívás célja elsősorban a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával és a TOP_Plusz-1.2.2 intézkedésével 

(szociális célú városrehabilitáció) összhangban, azt kiegészítve a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken 

élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek 

életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai 



                                                                                 

 2 

felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító 

programok.  

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, 

kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. Fontos, hogy 

a szociális városrehabilitációs projekteket kísérjék végig közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a 

városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi 

közösség kohézióját. Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell, hogy legyen a folyamatos szociális 

munka, a nagyarányú hátrányos helyzetű népességgel rendelkező területek esetében kötelező jelleggel. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

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  

g) kölcsönös támogató együttműködés kidolgozása a települési intézményhálózattal és a településen működő szociális célú 

városrehabilitációban érintett releváns szereplőkkel.  

B. Folyamatos szociális munka megteremtése:  

a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;  

b) problémák feltérképezése, egyéni (szükség esetén családi) fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos 
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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 programokban való részvétel támogatása);  

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

lehetséges munkaadók és a célcsoport közötti kapcsolat erősítését ösztönző tevékenységek érdekében;  

c) közösségi kertekben történő foglakozást 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) család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a szociális szolgáltatások kötelező feladatellátáson túli, helyi igényekre reagáló 

szolgáltatásainak kialakítása az adott helyszínen, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása;  

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. 

Mindhárom tevékenység azonos településen is végezhető amennyiben a tanoda és Roma Lány programok célcsoportja nem fedi 

át egymást.  
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E. Törekvés az egészség fejlesztésére1:  

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 attitűd 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;  

h) A koraszülés megelőzésére irányuló védőnői minimál intervenció kiterjesztése (indokolt eszközbeszerzéssel és képzéssel 

együtt).  

 

 

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;  

e) a digitális ügyintézés segítése, a digitális ügyintézéshez szükséges kompetenciák fejlesztése.  
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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).  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek:  

a) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján;  

b) Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi 

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.  

c) amennyiben a település az új, ITS-t leváltó települési szintű fejlesztési dokumentum (településfejlesztési terv) készítését 

vállalja, akkor annak kidolgozása.  

 

 

Beadás 

határideje: 
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége az adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletben 

található 
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Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 9 520 

000 000 Ft. 

  

 


