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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

Humán szolgáltatások valamint humán kapacitások fejlesztésére vonatkozó pályázatok 

benyújtásáról 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi A Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017-es évben az Emberierőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében több pályázati 

kiírás is megjelent térségi szemléletű, humászolgáltatás fejlesztési programok 

megvalósítására.  

 

Önkormányzatunkkal az elmúlt 1 hónapban folyamatos egyeztetést folytattunk le környékbeli 

településekkel a pályázatok benyújtására vonatkozóan. A pályázatok tartalmát az alábbiak 

szerint foglaljuk össze:  

 

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 

Támogatható tevékenységcsoportok: - A humán közszolgáltatások szakember-

ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző 

programok megvalósítása; 

- A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó 

aktív korú emberek foglalkoztathatóságának 

javítását támogató szolgáltatás-csomagok 

kialakítása, megerősítése; 

- A helyi kisközösségek társadalmi 

szerepének megerősítése;  

- A települési/térségi életminőség javítása, a 

vidék megtartó képességének fejlesztése, 

valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció 

támogatása; 

- A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.  

Támogatás intenzitása:  100 % 

Támogatás mértéke, legalább 5 helyi 

önkormányzat konzorciumi partner esetén: 

250 millió forint 

 

A pályázat keretében önkormányzatunk a helyi köznevelési intézmények óvodásait valamint 

tanulóit kívánja támogatni, ennek keretében pl. angolnyelvoktatást, úszásoktatást valósítana 

meg. Ezen túl a helyi hátrányos helyzetű lakosság részére olyan munkaerő-piaci és képzési 

lehetőségek kerülnének biztosításra, amelynek segítségével a társadalomba való 

visszailleszkedésük elősegítésre kerülne. A pályázat lehetőséget ad továbbá a helyi 

kisközösségek programjainak támogatásra, az egészségfejlesztési iroda tevékenységének 

kiterjesztésére, valamint a fenti tevékenységekhez kapcsolódó közösségi közlekedés 

megvalósítására.  

 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-153-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek
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A témában meghatározott másik pályázati kiírást az alábbiak szerint részletezzük:  

 

EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 

Támogatható tevékenységcsoportok: - A települési önkormányzatok által 

fenntartott alapszintű humán 

közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek 

képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a 

minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

növelése érdekében, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének 

biztosítására; 

- A gyermekek/tanulók személyiség és 

kompetenciafejlesztését, iskolai és 

munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő 

iskolán kívüli programok megvalósítása, 

helyi kezdeményezések támogatása kiemelt 

figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű 

gyerekek/tanulók bevonására 

- A hátrányos helyzetű 

gyerekek/tanulók/hallgatók 

közneveléshez/felsőoktatáshoz való 

hozzáférésének biztosítása  

- Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, 

különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

gyerekek óvodai neveléshez való 

hozzáférésének biztosítására. 

Támogatás intenzitása:  100 % 

Támogatás mértéke, legalább 5 helyi 

önkormányzat konzorciumi partner esetén: 

250 millió forint 

 

A második pályázatban a tevékenységek inkább a humán szolgáltatás nyújtóira valamint a 

nem óvodai nevelésben illetve általános iskolai oktatásban részt vevő gyermekekre terjed ki. 

A pályázat alapján Önkormányzatunk egy bővebb ösztönző rendszert alakíthatna ki a 

rászoruló középiskolai, illetve felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek részére. Ezen túl 

lehetőség lenne a humán szolgáltatást nyújtó települési tisztviselők képzésére valamint 

tréningek szervezésére, a rászoruló lakossággal való munkavégzés hatékonyabbá tétele 

érdekében. A pályázat lehetőséget nyújt a komplex óvodai nevelés fejlesztésére, amely 

fejlesztések jelentős hasonlóságot mutatnak a közelmúltban megvalósított IPR pályázatokra. 

 

Fenti fejlesztések várhatóan jelentős szolgáltatásjavulást jelenthetnének önkormányzatunk 

valamint konzorciumi partnerei részére. A fentiekből látszik, hogy mindkét pályázat 100 %-os 

támogatottságú, így önerő biztosítását nem igénylik. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület 

támogatását a pályázatok benyújtásához.  

 

Füzesgyarmat, 2017. február 7. 

 

Bere Károly 

polgármster  
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HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (II. 16.) határozata 

Pályázat benyújtásáról (EFOP 1.5.3.-16) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat, konzorciumban pályázatot nyújt be a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Kedvezményezett térségek elnevezésű, 

EFOP-1.5.3-16 azonosító számú pályázat keretében további 4 fejlesztendő járásban található 

települési önkormányzattal.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges konzorciumi megállapodást kösse meg, valamint a pályázat benyújtásához 

szükséges feladatokat lássa el.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. március 9.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (II. 16.) határozata 

Pályázat benyújtásáról (EFOP 9.3.2.-16) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat, konzorciumban pályázatot nyújt be a „Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - Kedvezményezett térségek elnevezésű, EFOP-

3.9.2-16 azonosító számú pályázat keretében további 4 fejlesztendő járásban található 

települési önkormányzattal.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges konzorciumi megállapodást kösse meg, valamint a pályázat benyújtásához 

szükséges feladatokat lássa el.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. március 16.  

 


