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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. 

Leromlott városi területek rehabilitációja 

TOP-4.3.1-15 

Terület: NÓGRÁD MEGYE 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása, a hátrányos 

helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, az önszerveződés, startégiai jövőformálásra 

képes helyi és térségi közösségek kialakítása. 

 

Támogatást igénylők köre: 

 városi jogállású települési önkormányzatok 

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat lehet. 

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet:  

 helyi ökormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 

 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek 

 egyházi jogi személy 

 helyi nemzetiségi önkormányzat 

 önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság 

 társasházak, lakásszövetkezetek 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

 megyei önkormányzat 
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 nonprofit gazdasági társaság, szervezet, amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen 

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

 vállalkozás, amelyben az önkormányzat, közvetve, vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 

részesedéssel rendelkezik 

 

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

I. Minden jogosult akcióterület esetében: 

 Lakófunkciót erősítő tevékenységek 

 A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati vagy 

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként 

kizárólagos tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából 

energiahatékonyság javítással  

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

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként 

kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése 

 

II. Amennyiben a kiválasztott akcióterület szegregált terület, a fentiekben felsorolt tevékenységek 

mellett az alábbiak is támogathatók:  

 Az akcióterületen:  

- Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként (vásárlás, 

felújítás, komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés, bútor beszerzés), amennyiben a 

folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott 

tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára 

 A beavatkozási helyszín(ek)en: 

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

vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként 
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szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek vásárlása, 

építése, komfortosítása, felújítása, bútorzat beszerzése 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú 

lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében 

 Átmeneti céllal szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkciók biztosításához szükséges 

eszközbeszerzés 

 Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, 

társasházi albetét, nyitott terület kialakítása, felújítása, bővítése, átalakítása 

 Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, szociális munkás irodahelyiség kialakítása 

és kapcsolódó eszközbeszerzés 

 Az alacsony társadalmi státuszú lakosság, marginalizált  közösség felzárkóztatásához, 

beilleszkedésnek elősegítéséhez, készségfejlesztéshez közvetlenül szükséges eszközök 

beszerzése 

Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését 

szolgáló tevékenységek 

 Polgárőrség épületének kialakítása, felújíítása, mobil konténer létesítése 

 Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése 

Foglalkozást elősegítő funkció 

 Kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, marginalizált közösségi munka 

világába való visszavezetését előkészítő gazdasági tevékenységekhez szükséges épült, 

helyiség kialakítása, felújítása, bővítése, a szükséges eszközök beszerzése 

 Az akcióterület határain belül közösségi kert kialakítása, amennyiben az a foglalkoztatás 

elősegítségének célját szolgálja és a termesztett növényeket nem eladásra szánják. 
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Egyéb kapcsolódó fejlesztések 

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

nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vagy a fejlesztése eredményeként 

kizárólagos tulajdonába kerülő,felújítással érintett lakó- és közösségi funkció esetében 

kapcsolódó udvarrendezés, kerítés kialakítása,felújítása 

 Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása, gyűjtőszigetek kialakítása 

a településképhez illeszkedő módon 

 Közterek, parkok, játszóterek,települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, 

minőségi utcabútorok elhelyezése,kapcsolódó eszközbeszerzése 

 Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű 

lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségeinek feltételeit segítik elő: 

- járdák, gyaloghidak, kizárólagos gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas 

műtárgyak felújítása, kialakítása 

- kerékpárutak, kerékpársávok, kerákpáros létesítmények, kerékpártárolók kialakítása, 

felújítása 

- buszöblök és buszvárók kialakítása, felújítása 

- gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása 

- akcióterületre eső ökormányzati belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal 

történő ellátása 

- biztonságos közlekedése segítő rendszerek tervezése, telepítése, továbbá sebességmérő 

és rögzítő rendszerek telepítése 

 Barnamezős területek közösségi célú rehabilitációja 

- közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt 

- a barnamezős terület hasznosítható épületállományának felújítása, rehabilitálása 

közösségi funkcióinak megerősítésével, kialakításával 

- a barnamezős terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása, kialakítása 

társadalmi tevékenységek kiszolgálására, különös tekinettel a terület 

környezetminőségének javítására és az újrahasznosításra 
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 Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő korszerű, energiatakarékos közvilágítás 

kialakítása, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá 

helyezése 

 Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- és csapadékvíz-elvezetés 

rendszerének felújítása, kiépítése 

 Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közműves ivóvízellátás és 

szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, kiépítése 

 A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkoló-férőhely és 

akadálymentes parkoló-férőhely létesítése 

 A fejlesztésre kerólő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra 

kiépítése, komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék 

hasznosítására 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 587 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 587 millió Ft;  

 Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a; 

 Előleg igénylés: a megítélt támogatás 25%-a,  de legfeljebb 300 millió Ft; 

 Benyújtás: 2016. május 16– 2016. július 15. között, online, kitöltő programon keresztül;  

 

 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

 


