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2.sz. melléklet a 30/2022. sz. előterjesztéshez 

 

A Városi Civil Alap keretében 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” 

(VCA-KP-1-2022) 

 A pályázatok benyújtása 2022. február 2. 10 órától 2022. február 18. 12 óráig lehetséges. 

 Támogatás célja 

A Miniszterelnökséget vezetı miniszter pályázatot hirdet a Városi Civil Alap keretében a civil közösségi 
tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására. 

A 2021 márciusában a Városi Civil Alap keretében, a „civil közösségek tevékenységének támogatása” címmel 
megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fı feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkezı 
egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, 
a Kormány a támogatási programot 2022-ben ismételten elindítja. A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fı feletti 
településeken székhellyel rendelkezı civil szervezetek részére is elérhetıvé tegye azon célok támogatását, 
amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek. 

Pályázók köre 

• Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti 
azon egyesület vagy alapítvány, ha 

 amelyet a bíróság 2021. december 31. napjáig nyilvántartásba vett,  
 amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évrıl szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál 

letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és  
 amelynek székhelye a pályázat benyújtásának idıpontjában olyan magyarországi településen 

van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelı központi szerv 
által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fı feletti. 

Kizáró okok, speciális feltételek 

 A pályázati kiírás keretében egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be és egy pályázaton belül 
kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen 
pályázatot. 

 A kiírásban szereplı támogatható tevékenységek megvalósításából a pályázónak az indokolt 
költségeken túlmenı bevétele nem származhat, az nyereséget nem eredményezhet! 

 Az a pályázó, aki a 2021. évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2022. 
évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási 
támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetıség. 

 Az a pályázó, aki a 2021. évi Városi Civil Alap terhére gépjármőbeszerzési támogatásban részesült, a 
2022. évi Városi Civil Alap gépjármőbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot. 

Kötelezettségek 

 A támogatott tevékenység idıtartama: 2022. január 1. – 2023. december 31. 
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 Jármőberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási idıszak lejártától 
számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási idıszak lejártától 
számított öt éven át tart. 

 A fenntartási kötelezettség fennállásának idıtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett 
jármővet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelıen használhatja, és az csak indokolt 
esetben, a Támogató elızetes jóváhagyásával idegeníthetı el, terhelhetı meg, adható bérbe vagy más 
használatába. 

Támogatható tevékenységek köre 

I. Civil szervezetek ingatlanberuházási,- felújítási támogatása (VCA-KP–1–2022/1) 

 Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;  
 Civil szervezet tulajdonában lévı ingatlan felújítása;  
 Civil szervezet használatában lévı, helyi önkormányzat tulajdonában lévı vagy önkormányzat által 

alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévı 
ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között 
legalább a fenntartási idıszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló elızetes megállapodás 
megléte;  

 Civil szervezet használatában lévı, egyházi jogi személy tulajdonában lévı ingatlan felújításának 
támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási 
idıszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló elızetes megállapodás megléte.  

Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévı – ingatlant a pályázón kívül más civil 
szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok – a 
betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában – támogathatóak, ha az ingatlant használó 
más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási 
feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelmően elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a 
civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az 
azt alátámasztó dokumentumokban is. 

II. Civil szervezetek gépjármőbeszerzési támogatása (VCA-KP–1–2022/2) 

 új és használt gépjármő beszerzése, gépjármő karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt 
gépjármő beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes mőszaki vizsgával rendelkezı 
gépjármő vásárlása támogatható, az adott gépjármő EUROTAX katalógusban szereplı, igazságügyi 
mőszaki szakértı vagy mőszaki szakértıi iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról 
szóló igazolásban szereplı árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az 
Útmutató tartalmazza. 

Kivétel: 10 évnél idısebb, regisztrált, érvényes mőszaki vizsgával rendelkezı használt tőzoltóautó 
beszerzése is lehetséges. 

III. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP–1–2022/3) 

 Jármő karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése; 
 Nem gépi meghajtású új jármő beszerzése (pl. kerékpár); 
 A civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése. 

IV. Civil szervezetek programszervezési támogatása (VCA-KP–1–2022/4) 

 A helyi közösség életét meghatározó, értékmegırzı, értékteremtı, a pályázó által szervezett programok 
elıkészítése, megvalósítása;  

 A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.. 
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V. Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2022/5) 

 Kommunikációs tevékenység fejlesztése; 
 Szervezeti arculat kialakítása; 
 Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése;  
 A pályázó kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a médiamegjelenésekre. 

Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 

Költségtípus 

Mértéke a 

VCA-KP–1–2022/1 pályázati 
kategóriák elszámolható 

költségeire vetítve 

  I.       Projekt-elıkészítési, tervezési költségek: 

• Pályázati dokumentáció összeállítása; 
• Projekt menedzsment költsége; 
• Mőszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése; 
• Tervezés, engedélyezés; 
• Hatósági eljárások költsége; 
• A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-

teljesítés költségei 

II.      Mőszaki ellenıri szolgáltatás: 

• Független mőszaki ellenıri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó 
engedélyek és egyéb hatósági díjak. 

max. 7 % 

Költségtípus 

Mértéke a 

VCA-KP–1–2022/2-4 pályázati 
kategóriák elszámolható 

költségeire vetítve 

• Pályázati dokumentáció összeállítása;  
• Projekt menedzsment költsége.  
• A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-

teljesítés költségei 
max. 3 % 

Költségtípus 

Mértéke a 

VCA-KP–1–2022/5 pályázati 
kategóriák elszámolható 

költségeire vetítve 

• Pályázati dokumentáció összeállítása;  
• Projekt menedzsment költsége. max. 7 % 

 

 

 



4 

 

Nem elszámolható költségek köre 

 saját tulajdonban lévı ingatlanon, épületben megvalósuló rendezvény esetén a megvalósítás 
helyszínéhez kapcsolódó bérleti díj;  

 kamattartozás kiegyenlítése;  
 hitelkamat;  
 hiteltúllépés költsége;  
 egyéb pénzügyforgalmi költségek;  
 deviza-átváltási jutalék;  
 pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;  
 bírságok, kötbérek és perköltségek;  
 sikerdíj;  
 pénzbeli jutalom;  
 élıállat vásárlás;  
 szeszesital, dohányáru költségei;  
 a társadalmi kirekesztést erısítı tevékenységekkel összefüggı költségek;  
 az Eurotax éves, korlátlan lekérdezést biztosító elıfizetése. 

Biztosítékok köre 

Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja, a Kedvezményezett biztosítékot 
köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhetı – fizetési számlájára 
vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában. 

Támogatás mértéke: max. 100% 

Támogatás összege:  

Kategória 
Az igényelhetı támogatási 

összeg felsı határa 

VCA-KP–1–
2022/1 

Ingatlan beruházási, felújítási támogatás 10 000 000 Ft 

VCA-KP–1–
2022/2 

Gépjármő beszerzési támogatás 7 000 000 Ft 

VCA-KP–1–
2022/3 

Eszközbeszerzési támogatás 6 000 000 Ft 

VCA-KP–1–
2022/4 

Programszervezési támogatás 11 000 000 Ft 

VCA-KP-1-
2022/5 

Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének 
támogatása  11 000 000 Ft 

  

 


