
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

támogatási kérelem benyújtására a TOP-5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Előterjesztő: Polgármester 

       Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

Ózd, 2016. március 30. 

 



Ózd Város Önkormányzata folytatni kívánja a korábbi években megkezdett telep-programokat, 

melyhez a 2014-2020 Európai Uniós pályázati ciklusban is van lehetőség uniós forrás igénybe 

vételére.  

A korábbi telep-programok (Hétes telep, Velence telep) folytatásaként jelenleg a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 5.2.1 kódszámú pályázati felhívása (a társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok) keretében van lehetősége az 

önkormányzatnak újabb pályázat benyújtására. 

 

A vonatkozó pályázat szoros összhangban van a TOP 4.3.1 intézkedésével (leromlott városi 

területek rehabilitációja). Mindkét projekt együttes célja a szociális városrehabilitáció a kiválasztott 

akcióterületen, a leszakadó, és a leszakadással veszélyeztetett városi területen élők közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integrációja. 

 

A TOP 5.2.1-ben megtervezendő ún. ’soft’ beavatkozások programjának nyernie kell ahhoz, hogy 

ezekre alapulóan a TOP 4.3.1-ben ún. „hard” beavatkozásokra, a lakhatási- és infrastrukturális 

tevékenységekre is támogatást lehessen igényelni. Mindkét projekt önálló, így külön projekt 

előkészítő tanulmányt valamint külön pályázatot kell benyújtani, amelyek egymásra épülnek. 

Az ún. „hard” pályázat benyújtásának előfeltétele a „soft” pályázaton való nyertesség. 

 

A TOP 4.3.1 infrastrukturális és lakhatási beavatkozásait a TOP 5.2.1-ből a társadalmi hátrányok 

kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, 

egészségügyi, anti-diszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. Fontos, hogy a 

szociális városrehabilitációs projekteket a közösségfejlesztő programok végigkísérjék, amelyek 

lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a 

megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. 

A szociális városrehabilitációs tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek élet- és 

lakhatási lehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, 

közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, 

életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. 

 

A modellprogram elemei: 

1. Szociális, közösségi programelem: a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők 

integrációját célzó programok sikerének kulcsa a folyamatos és szakszerű szociális munkás 

jelenlét.  

2. Lakhatási és lakókörnyezeti körülmények javítása. A telep-rehabilitációs programban 

közösségi infrastruktúra, közösségi közlekedést szolgáló infrastruktúra, és lakóingatlan 

fejlesztések valósulnak meg. 

3. Képzés, a képzettségi szint emelésére, emellett valamilyen szakmai kompetencia, esetleg 

szakképesítés megszerzésre. 

4. Foglalkoztatottság javítása. A munkaerő piaci integráció szempontjából kiemelten fontos az 

aktív korú munkaképes személyek foglalkoztathatóságának javítása, kiemelten fontos olyan 

munkalehetőségek, munkahelyek feltárása, melyek tekintettel vannak a célcsoport 

képzettségi szintjére és munkaerő piaci kompetenciáira. 

 

A TOP 5.2.1 pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek:  

Önállóan támogatható tevékenységek 

 Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából, 

 folyamatos szociális munka megteremtése, 

 törekvés a foglalkoztatás elősegítésére, 

 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. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

 Nyilvánosság biztosítása, 

 közösségfejlesztő program végrehajtása, 

 amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetés is tervezett a TOP-

4.2.1 felhívás keretében, úgy elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási területen 

(a költözéssel érintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, 

amelyre az alábbi tevékenységek használhatók: mentorálás, mediátor biztosítása, 

attitűdformáló tréningek, előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók és az 

odaköltözők között, melyek moderátor, facilitátor bevonásával zajlanak, lakossági 

fórumok szervezése. 

 

Nem támogatható tevékenységek 

 a társadalmi kirekesztődést erősítő programok, 

 infrastrukturális beruházások, 

 olyan programok, melyek nem szolgálják a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, 

beilleszkedését, 

 a Biztos Kezdet Gyerekházakban megvalósuló programok. 

 

A pályázati keretfeltételekről 
 

 A TOP 5.2.1 felhívás B.-A.-Z. Megyei Területspecifikus Melléklete alapján a teljes 

rendelkezésre álló keretösszeg 945 millió Ft. Igényelhető, vissza nem térítendő támogatás 

összege: minimum 50 millió Ft, maximum 400 millió Ft.  

 

 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatási 

kérelem benyújtása 2016. március 31-ig lehetséges. 

 

 A támogatási kérelemhez szükséges Projekt-előkészítő Tanulmány elkészítése és benyújtása, 

amely feltárja az akcióterület fizikai, szociális és gazdasági problémáit, kijelöli a fejlesztés 

célcsoportjait, bemutatja azok igényeit és alátámasztja a támogatási kérelemben bemutatott 

programot. 

 

 A TOP 5.2.1 pályázat sikeressége esetén támogatási szerződés aláírására kerül sor. 

Ezzel egy időben kell elkészíteni a TOP 4.3.1 konstrukcióra beadandó projekt előkészítő 

tanulmányt, és kell beadni ezzel kapcsolatban is a pályázatot. 

 

 A TOP 4.3.1 területspecifikus melléklete szerint a BAZ megyében alapvetően lakhatási- és 

infrastrukturális beruházásokra rendelkezésre álló keretösszeg 2,537 milliárd Ft, az 

igényelhető támogatás összege pedig 100-500 millió Ft között lehet. A pályázati beadási 

határidő ezen konstrukciónál 2016. július 15. 

A két projektet egymással párhuzamosan, ugyanazon cél érdekében kell megvalósítani is, a 

tanulmányokban leírt időtávban – mely legfeljebb 4 évet jelent. 

 

A fent említett projekt előkészítő tanulmányok a hozzájuk tartozó projektekben 

elszámolhatóak, így az önkormányzat részéről csak éven belüli finanszírozást igényelnek. 

 

 



A kiválasztott akcióterületről 
 

A TOP 5.2.1 és a TOP 4.3.1 projektekre kiválasztott akcióterület kijelölése Ózd városának Újtelep-

Kiserdőalja részein javasolt.  

A terület minden mutató szerint szegregáltnak minősül, és mint ilyen, a felhívások szerint 

elsődlegesen jogosult a támogatásra. 

 

A pályázat egyéb feltételeiről 

 

A projekt-együttesben a kísérő ’soft’ tevékenységek mellett megvalósulhat a területen az 

infrastruktúra régóta esedékes rendbetétele (pl. vonalas infrastruktúra, utak, járdák, buszmegállók, 

stb.) és az önkormányzati szociális bérlakások – később meghatározandó körének – felújítása is. 

 

Az önkormányzat a pályázatot konzorciumban kívánja megvalósítani. A pályázati konzorciumot az 

önkormányzat vezeti, emellett lehetőség van konzorciumi tagok valamint az ún. projekt támogatói 

csoport bevonására. 

A konzorciumi tagokkal jelen fázisban egy szándéknyilatkozattal egyenrangú, előzetes konzorciumi 

megállapodást kell megkötni, és a támogatási kérelemhez mellékelni. A támogatói csoportot a 

következő mintegy 6 hónap során kell kialakítani, és a folyamatot megfelelően dokumentálni. 

 

A támogatást nyert projektek esetében szükséges a projektfejlesztés során a helyi partnerekkel 

(helyi önkormányzat, a szociális, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, az érintett oktatási és 

kulturális intézmények, a védőnő és a háziorvos szolgálat munkatársai, a területileg illetékes 

kormányhivatal feladatellátásában résztvevő foglalkoztatási főosztálya, a helyi civil szervezetek, 

nemzetiség önkormányzatok, TKKI, stb.) és az érintett akcióterületen élő lakossággal együtt az 

adott helyszín sajátosságait figyelembe vevő Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) kidolgozása. 

 

A Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése keretében szükséges: 

• a helyi viszonyok áttekintése, 

• a lehetséges partnerek és partnerszervezetek megkeresése, bevonása, 

• a közösségfejlesztést és a projekt megvalósítását megalapozó helyi szaktudás feltárása, 

• a diagnózis alapú komplex fejlesztés programtervének elkészítése, 

• az akcióterület-specifikus megoldások kidolgozása. 

A Közösségi Beavatkozási Terv előkészültét követően (amelyre 12 hónap van biztosítva) kerülhet 

sor a projekt következő mérföldköveinek megvalósítására, azaz a közbeszerzések lefolytatására és a 

programok lebonyolítására. 

 

Ezen túl, a pályázattal összefüggésben, ill. a kiírás szabályainak való megfelelés érdekében, a 

közeljövőben szükség lesz a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája vonatkozó részeinek 

felülvizsgálatára és aktualizálására is (ez a projektben ugyancsak elszámolható költség). 

 

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzata a helyi szintű komplex programok megvalósítása érdekében nyújtsa be 

támogatási kérelmét irányadóan 208 millió Ft támogatási igénnyel a TOP 5.2.1 „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati felhívásra. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak fényében, a TOP 5.2.1 kódszámú pályázati 

felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban hozzon döntést. 

 

A pályázatot támogató döntés esetén – ill. a beadott támogatási kérelem pozitív elbírálását követően 

– a TOP 4.3.1 felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban újabb döntés-előkészítő 

előterjesztést szükséges készíteni. 



 

 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (III.30.) határozata 

támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra 
 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

 

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ózd Város Önkormányzata 

támogatási kérelmet nyújtson be legfeljebb 208 millió Ft támogatási igénnyel a TOP-5.2.1-15 

kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című 

felhívásra. 

 

 

 

2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 

kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására és nyertes pályázat 

esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

 

Felelős: 

a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2016. március 31. 



 

 


