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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” 

tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtására 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

 
Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) felhívást tett közzé - a 

kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint – a 

kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok, - a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.9 Korm. 

rendelet szerint – kedvezményezett települések települési önkormányzatai, valamint ezen 

települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, és többségi 

települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek részére a humán 

közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások 

minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a kedvezményezett 

járásokban érintett települési önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, az 

önkormányzati intézmények, az egyházi jogi személyek, a civil szervezetek, a szociális 

szövetkezetek, a nonprofit szervezetek és a közfinanszírozott egészségügyi és szociális 

szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani az EFOP 3.9.2-16 „Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” c. felhívásban 

foglalt feltételek szerint.   

A felhívás megjelenésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 

milliárd Ft, melynek forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-100 db. 

A Jászivány Községi Önkormányzat által tervezett támogatási igény összege: 500 millió Ft. A 

pályázat benyújtására konzorciumi formában van lehetőség, melynek tagjai a járás 

önkormányzatai, a járásban működő civil és non-profit szervezetek lehetnek. 

 

A pályázat célja  

 

A konstrukció célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó 

társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a járási települések helyi igényein 

alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a 

felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke 

gyarapítása érdekében.  

A konstrukció hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgáltatásban dolgozók 

képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és 

hatékonyságát. A konstrukció javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások 

átalakítását a kisközösségekre - személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint 

céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások 

minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.  

Céljai között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások 

bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT 

technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.  

Támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – 

közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán 



keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek 

közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási 

rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják. Támogatja a kisgyermekkori nevelés 

hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelését is. Megjelenik 

a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés cél, 

szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a 

foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának 

elősegítését. Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a 

kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. 

 

A projekt részcéljai:  

 

I. 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.  

II. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztése, iskolai és munkaerő-piaci 

érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések 

támogatása, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.  

III. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek 

óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. 

IV. A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő tevékenységek a 

felsőoktatási intézmények részvételével. 

V. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság 

munkaerő-piaci esélyeinek javítása. 

VI. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés. 

 

Részletes szakmai tartalom: 

 

1. 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:  
 

-  helyi ösztönző rendszerekkel egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-

közvetítési stb. képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatása, 

- kapcsolódó nem OKJ-s képzések, 

- szakmai műhelyek, esetkonferenciák, testvérvárosi és egyéb együttműködéseken keresztül 

szakmai tanulmányutak szervezésével, a tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok megismerésének 

támogatása a hátrányos helyzetű csoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása 

érdekében, 

 

2. 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:  

 

- fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése,  

- iskolán kívüli nyelvtanítás: hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga-szerzésének támogatása, 

(felkészítés, eszközök, vizsgadíj, utazás)  

 

3 Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására:  



 

- a szülők és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat, együttműködés kialakítása, erősítése,  

- a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési 

tevékenységek megvalósítása 

 

4. A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő 

tevékenységek a felsőoktatási intézmények részvételével. 

 

- Tudományos versenyek, fesztiválok rendezése 

 

5. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság 

munkaerő-piaci esélyeinek javítása. 

 

- helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési 

tevékenységek megvalósítása 

 

6. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs 

fejlesztés. 

 

- a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök 

- megvalósításhoz nélkülözhetetlen, nem építési engedélyköteles átalakítás 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Határozai javaslat: 

.../2017. (II. 08.) Képviselő-testületi határozat 

a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” 

tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról 

 

1. A Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület) egyetért az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett „Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című, EFOP 

3.9.2-16 kódszámú felhívásra történő pályázat benyújtásával. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri, egyben felhatalmazza Jászivány Község polgármesterét a 

pályázattal összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a 

kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások aláírására. 

 

Erről értesül: 

1) Tari András polgármester 

2) Márkus Erika jegyző 

 

 

Jászivány, 2017. február 7. 

  

 

 Tari András  

 polgármester 

 


