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Kiválasztási módszertan a Felzárkózó Települések programban részt vevő, egyes 
forrásátadással megvalósuló fejlesztések nyílt pályázati felhívásához 
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Bevezető 
 

Jelen dokumentum célja, hogy a Felzárkózó Települések program keretében a települési 
program megvalósító szervezeti körre vonatkozó kiválasztási kritériumrendszert kiegészítve, 
az RRF C komponens - Felzárkózó Települések program egyes fejlesztési területei esetében 
forrásátadással fejlesztéseket megvalósító szervezetek kiválasztásának logikáját, szempontjait 
ismertesse.  
A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében négy nagy szakterület fejlesztései 
kerülnek finanszírozásra: oktatás, helyi gazdaságfejlesztés, lakhatás és energetika. E területek 
közül az energetika esetében nem kerül sor támogatás továbbadására, így itt a kiválasztási 
kritériumrendszer kidolgozása sem releváns. 
Ahogyan az a települési program-megvalósító szervezetekkel kapcsolatos kiválasztási 
módszertanban rögzítésre került, a települési program-megvalósítónak kiválasztott 
szervezetek az együttműködési megállapodás megkötését követően jogosultakká válnak az 
RRF Felzárkózó Települések C komponens keretében meghirdetett szakterületi fejlesztéseken 
való nyílt pályázaton való indulásra, és diagnózis alapú támogatási kérelmek benyújtására, 
majd a sikeres pályázás és jóváhagyott kérelmek keretében a finanszírozott fejlesztések 
megvalósítására. 
Az RRF FETE programban két támogatás továbbadási típus van:   

1. a kizárólag a települési megvalósítók részére, diagnózis alapon történő továbbadás, 
illetve 

2. nyílt felhívásokon keresztül való fejlesztési javaslat-alapú nem kizárólag települési 
megvalósító részére történő támogatás továbbadás.   

A Felzárkózó települések program megvalósításának alapvető működési modellje, hogy a 
településekre megérkezve, a települési adottságokat feltérképezve, diagnózis-alapon valósítja 
meg a szociális munkával integrált fejlesztéseket. A települési diagnózis elkészítéséért a 
települési program megvalósítók a felelősek. A települési program -megvalósítók felelősek 
többek között a folyamatos Jelenlét kiépítéséért, a szociális munka, családtámogatás, kora 
gyermekkori támogatás biztosításáért.  
A települési megvalósítók kiválasztási folyamatának eredményeképpen az MMSZ 
együttműködési megállapodást köt a megvalósítókkal, ugyanakkor az RRF szakterületei 
tekintetében ez a megállapodás még nem jelent konkrét fejlesztésekre vonatkozó pénzügyi 
kötelezettségvállalást.   
A szakterületi fejlesztések jelentős része ugyanakkor a diagnózis-alapúság és alulról felfelé 
irányuló igénylési folyamat miatt települési megvalósítóktól érkező fejlesztési kérelmeken 
keresztül valósul meg. Az alulról felfelé érkező igénylési folyamatnál is biztosítani szükséges a 
folyamat szabályozott és átlátható, előre meghatározott értékelési eljáráson és 
szempontrendszeren keresztüli megvalósítását.  
Az RRF szakterületein ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani a nem kizárólag települési 
megvalósítók részére történő támogatás-továbbadásra is. Ebben az esetben fejlesztési 
javaslat-alapú továbbadás valósul meg, ugyanakkor a fejlesztések integráltak, nem 
elválaszthatók a településtől és az ott végzett szociális munkától, így a kérelem befogadásának 
feltétele a nem települési megvalósítók részéről együttműködési nyilatkozat csatolása a 
települési megvalósítótól, majd a támogatás továbbadási szerződés-kötés feltétele az 
együttműködési megállapodás megkötése velük.  
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I. Jogosultsági kritériumok 
 
Tekintettel arra, hogy a települési program-megvalósítói feladatkörre való kiválasztás és a 
szakterületi fejlesztéseken való kiválasztás között időben hosszabb idő is eltelhet, valamint 
formáját és tartalmát tekintve új kérelem kerül benyújtásra, indokolt, hogy vonatkozó szakmai 
szempontok mellett jogosultsági kritériumok is meghatározásra kerüljenek, amelyek minden 
szakterületre benyújtandó kérelem esetében az alábbiak: 
 
 

Szempont 
 

Igazolás módja 

A pályázó a kérelmet a megadott határidőig benyújtotta pályázati felület 

A benyújtott kérelem olvasható, teljes, hiánytalan és a 
szervezet jogszerű képviselője által hitelesített 

benyújtott pályázat 

A pályázó szervezet átlátható szervezetnek minősül az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint, 
 

Nyilatkozat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének 

Nyilatkozat 

Köztartozásmentes szervezetnek minősül a támogató 
együttműködési nyilatkozat aláírásának időpontjában 

NAV adatbázis 

Nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya 
alatt 

Nyilatkozat  

Harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll 
fenn, amely a fejlesztés céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja 

Nyilatkozat 

Nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 

Nyilatkozat 

A pályázó szervezet az alapító dokumentuma vagy 
szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt 
céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és 
felhatalmazott 

Jogi személy alapító 
dokumentuma 
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II. Szakterületi kritériumok 
 

1. Lakhatás  
 
A lakhatási beavatkozások esetében átfogó cél a lakhatási szegénység enyhítése új házak 
építésével, valamint meglévő lakások komfortfokozatának javításával, korszerűsítésével. A 
megvalósító szervezetek tulajdonába kerülő ingatlanok kezelése szociális lakásügynökség 
keretében történik, A rászorulók nyilvános pályázati rendszer keretében juthatnak az 
ingatlanokhoz bérlemény formájában. 
Lakhatási fejlesztési területen pályázatot (kérelmet) kizárólag települési program megvalósító 
szervezet nyújthat be, kizárólag azon települések vonatkozásában, amelyen a megvalósító 
szervezet települési programot hajt végre, vagy arra jogosultságot szerzett.  
A Felzárkózó Települések hosszútávú program első lépéseként 2019-ben 31 településen indult 
el nemzeti forrásból, és 2020-ban további 36 településen kezdődött el a felzárkózási 
intézkedéssorozat1. A 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 2021-ben további 51 
kistelepülésen folytatódhat a program, valamint kijelölésre került a további 182 bevonandó 
kistelepülés is. A program folytatása fokozatos bevonással a teljes 300-as települési körre 
tervezett. 
 A lakhatási beavatkozások megvalósítóinak a kiválasztása és a forrásátadás módjának a 
kiindulópontja minden esetben a lakhatási diagnózis alapján elkészült lakhatási beavatkozási 
tervek lesznek. A lakhatási beavatkozási tervek elkészítésének tervezett időpontja a jelenleg 
már bevont 118 településre vonatkozóan 2022.03.31, a további 182 település esetében 
2022.06.30.  
 
A diagnózis alapú támogatás továbbadási kérelem tárgya a lakhatási beavatkozási tervben 
megfogalmazott feladatok megvalósítására készített cselekvési terv. A pályázat 
meghirdetésre kerül, amint a beavatkozási tervek elkészülnek. 
 
A lakhatási beavatkozási tervek alapján a települési megvalósító szerveztek a következő 
altevékenységek közül legalább egyre, de akár az összesre nyújthatnak  be kérelmet.:   

− Bérlakás célú ingatlanvásárlás települési program megvalósító szervezet településén, 

− Bérlakás célú ingatlan felújítás települési program megvalósító szervezet településén, 

− Bérlakás célú ingatlan építés a települési program megvalósító szervezet településén, 

− Lakásügynökségi feladatok ellátása: potenciális bérlőkijelölés és szociális kísérés, 
mentorálás, 

− Lakásügynökségi feladatok ellátása: települési bérlakás állomány üzemeltetési 
feladatai. 

− A lakókörnyezet rendezéshez, életveszélyelhárításhoz kapcsolódó feladatok ellátására 
 
A vállalt tevékenységek, résztevékenység beavatkozási tervben foglaltak megvalósulását kell 
szolgálnia, melyet a kérelmet benyújtó szervezeteknek a cselekvési tervben kell bemutatniuk.  
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2. Helyi gazdaságfejlesztés 
 
A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások esetében cél olyan tág eszközrendszerét 
alkalmazása, amelyek a helyi diagnózisokból levezetett cselekvési tervekre és 
gazdaságfejlesztési stratégiákra alapoznak. Általánosan lehetőséget kívánunk adni a rászoruló 
helyi lakosoknak, családoknak arra, hogy bekapcsolódjanak közösen végzett munkákba, vagy 
egyedül, akár az otthonukban el tudjanak végezni olyan feladatokat, munkálatokat, amelyekre 
eddig vagy lehetőségük nem volt, vagy anyagi lehetőségeik nem voltak meg az elinduláshoz, 
vagy nem volt, aki segítse őket szakmai értelemben, tapasztalatokkal, tudás-megosztással. A 
gazdaságfejlesztési beavatkozások indulása a szociális munkára és a helyi szociális segítők 
kapcsolatrendszerére épül. Fő célja a lakosok öntevékeny életmódjának, öngondoskodási 
képességének erősítése, ezen keresztül – és szükség szerint - a rendszeres munkavégzéshez 
szükséges készségek, képességek fejlesztése.  
 
A fejlesztési elképzelések 5 témacsoportra bonthatók az alábbiak szerint:  

1. Települési megvalósítás kiegészítő eszközigényeinek támogatása,  
2. Közösségi célú infrastruktúra beruházások támogatása, 
3. A Jelenlét-pontok kiegészítő szolgáltatásainak fejlesztése, 
4. Munkaerő-piaci szolgáltatások települési igénybevétele, 
5. Piaci célú infrastruktúra beruházások finanszírozása. 

  
A pályázat benyújtására jogosultak köre az 1-4. intézkedések esetében a 
Felzárkózó Települések Program települési szintű megvalósítói, míg a 5. intézkedés esetében 
rajtuk kívül a Felzárkózó Települések program települési szintű megvalósítóinak támogató 
nyilatkozatával rendelkező vállalkozások lehetnek.  
A pályázatok értékelése jogosultsági és szakmai értékelési szakaszokra oszlik, amelyen belül a 
jogosultsági szempontok megfelelt/nem megfelelt, míg a szakmai szempontok pontozásos 
rendszerben kerülnek vizsgálatra.  
A benyújtott pályázat tárgyának összhangban kell állnia a település szociális diagnózisával, 
ezen kívül a fejlesztési elképzelést tartalmaznia kell a település Gazdaságfejlesztési 
Stratégiájának és Éves Cselekvési Tervének.  
 
A gazdaságfejlesztési terület esetében a kiválasztás szempontjait értelemszerűen jelentősen 
befolyásolja, hogy mely fejlesztési alterülethez kapcsolódik. Az alábbiakban azok a kiválasztási 
szempontok kerülnek ismertetésre, amelyek minden típus esetében az értékelés alapját 
fogják képezni:   

• A támogatási cél összhangja a HET-ben meghatározott reformokkal, beruházásokkal, 
valamint ennek alátámasztottsága, 

• A támogatási cél alátámasztottan és hatékonyan hozzájárul a helyi foglalkoztatási 
és munkaerőpiaci célok megvalósulásához, 

• A tervezett fejlesztés bemutatása a települési diagnózissal összhangban van, 

• A tervezett fejlesztés bemutatása kellően részletezett és ez alapján indokolt (várható 
eredmények, hatások alapján), 

• A fejlesztéshez szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll, vagy amennyiben a pályázat 
ennek kialakítására lehetőséget biztosít, a kialakítás feltételei adottak, 
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• A fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás igazoltan rendelkezésre áll 
(szakmai, adminisztratív), 

• a HET gazdaságfejlsztési reformjának indikátorához való kapcsolódás és vállalás, 

• Munkaerőpiaci programba bevontak tervezett száma, 

• A program középtávú fenntarthatósága biztosított. 
  
3. Oktatás 
 

Az oktatási terület esetében átfogó cél, hogy a Felzárkózó Települések tanulói számára olyan 
pedagógiai, digitális, fizikai és támogató mentori környezetet tudjunk biztosítani, amely 
lehetővé teszi, hogy minél több tanuló érettségit adó középiskolába jelentkezzen, valamint a 
középiskolákban tanulók tanulmányaikat eredményesen teljesítsék. A szakképzésből 
lemorzsolódó tanulók számára, olyan képzési forma és támogatás biztosítása, amely vagy 
segíti az iskolarendszerbe való visszailleszkedést, vagy elősegíti a mielőbbi szakmaszerzést és 
munkába állást.  
 
Ennek érdekében az alábbi pillérekre bonthatóak a fejlesztési elképzelések: 

1. Minta Iskolák, 
2. Kollégiumfejlesztési program,  
3. Műhelyiskolák  
4. Közösségi tanulóházak, 
5. Tanodák 
6. Helyi települési diagnózisokon alapuló szolgáltatások 

 
A pályázat benyújtására jogosultak köre az 1-3. intézkedések esetében a Felzárkózó 
Települések program települési szintű megvalósítóinak támogató nyilatkozatával rendelkező 
szervezetek lehetnek, míg a 4-6 intézkedés esetében pedig a Felzárkózó Települések Program 
települési szintű megvalósítói. 
 
A jogosultságot szerzett pályázó  kidolgozott projekttervet készít, amely keretében a 
következő főbb szempontok figyelembevétele szükséges:  

• a HET oktatási reformjának indikátorához való kapcsolódás és vállalás   
• szakmai célok és azok indoklása a szakmai tevékenység, vállalás szakmai kifejtése  
• a főbb mérföldkövek   
• tevékenységek időbeli ütemezése  
• az célértékek elérését támogató szolgáltatások, beruházások, beszerzések, azok 
költségvetése. 

 
 
 
 
 
  
 


