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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Új Széchenyi Terv az Államreform Operatív Program keretében „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú 

egyfordulós pályázati felhívás megjelenése napokon belül várható.  

 

A pályázat célja: A konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja 

az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és 

megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához 

kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával. 
 

A pályázás feltételei: A pályázati konstrukció keretében egy pályázó járásszékhely önkormányzat csak egy 

pályázatot nyújthat be, konzorciumok nem pályázhatnak. 

 

Csak olyan járásszékhely önkormányzat pályázhat, aki rendelkezik hatályos helyi esélyegyenlőségi 

programmal (HEP), továbbá a járási szintű felzárkózási kerekasztal munkájában résztvevő 

önkormányzatoknak is rendelkezniük kell hatályos HEP-el. 

A pályázatot benyújtónak vállalni kell, hogy a járási szintű együttműködések erősítése céljából a 

járásszékhelyhez tartozó összes önkormányzatot tájékoztatja az együttműködés lehetőségéről. 

Továbbá biztosítja a részvételi szándékot jelző önkormányzat bevonását a végrehajtás során, de legalább a 

Pályázati feltételek címszó alatt meghatározott minimum számú önkormányzatnak. 

 

A pályázatban rendelkezésre álló forrásra kizárólag járásszékhely települések önkormányzatai pályázhatnak 

az egy járáshoz tartozó településszámot figyelembe véve az alábbi két kategóriában: 

- Az 1. kategóriában: olyan járásszékhely település önkormányzat pályázhat, amely járás településszáma 

(azaz a járásszékhely és a hozzá tartotó települések száma összesen) 2-27 között van. 

- A 2. kategóriában: olyan járásszékhely település önkormányzat pályázhat, amely járás településszáma (azaz 

a járásszékhely és a hozzá tartotó települések száma összesen) 28-84 között van. 

 

A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.850.000.000 forint. 

A konstrukció keretében támogatott pályázatok száma várhatóan 76-110 db.  
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A pályázónak a felhívásban felsorolt tevékenységekből minden kötelező tevékenységet vállalnia kell. 

A támogatás formája: A projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség 

nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). 

 

A támogatás mértéke: A projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. 

A támogatás összege: Jelen pályázat keretében adott járás településszáma (a járásszékhely település és a 

hozzá tartozó települések száma összesen) alapján igényelhető támogatás összege: 

 

 Az 1. kategóriában: amely esetében a járás településszáma 2-27 között van, a járásszékhely település 

önkormányzat legalább 15 millió, de legfeljebb 22 millió Ft összegben pályázhat. 

 A 2. kategóriában: amely esetében a járás településszáma 28-84 között van, a járásszékhely település 

önkormányzata legalább 25 millió, de legfeljebb 34 millió Ft összegben pályázhat. 

 

A projekt fizikai befejezésének (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) legkésőbbi időpontja 2015. 

szeptember 30., amely határidőig a projekt tevékenységének meg kell valósulnia. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Békés Város 

Önkormányzata az Államreform Operatív Program keretében „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”  című ÁROP-1.A.3.-

2014 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozóan pályázatot nyújtson be legfeljebb 22 millió Ft 

összegben. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ezért az önerőre forrást nem kell biztosítani a 

költségvetésből. 

2. Békés Város Önkormányzata felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére, aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2014. szeptember 15. 

 

 Izsó Gábor 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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ÁROP-1.A.3-2014 

Békés Város Önkormányzata  

Döntést előkészítő dokumentum 
Tevékenység megnevezése Járási szintű együttműködések erősítése 

Választható/Kötelező Kötelező 

Leírás A helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges 
járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések 
kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. 
Az együttműködések kiterjednek: önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, járási kormányhivatal, továbbá a járás szintjén 
releváns civil, egyházi és gazdasági szférára is. 

Javaslat 1. Helyzetelemzés és helyzetfelmérési terv készítése, amely 
magában foglalja: 

- együttműködésbe bevonható szervezetek felsorolását, azok 
jelenlegi működésének vizsgálatát; 

- javaslatot tesz az együttműködés formájára; 
- rövid-, közép- és hosszú távú stratégiát fogalmaz meg; 
- jelenlegi együttműködések felülvizsgálata, ehhez 

kapcsolódóan fejlesztési javaslatok megfogalmazása 
megtörténik. 

2. Együttműködési megállapodások előkészítése, megkötése. 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Igen. 
Együttműködési megállapodások száma. 

Monitoring mutató értéke minimum 3 darab 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Külső szakértő bevonásával 

 

Tevékenység megnevezése Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást 
szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten. 

Választható/Kötelező Kötelező (legalább 1-3 főből álló szakmai megvalósító csoport 
felállítása) 

Leírás A szakmai megvalósítók feladata a projekt szakmai szervezése, 
koordinációja, a program technikai feltételeinek biztosítása. 
A szakmai megvalósítókkal szemben támasztott elvárás: 

- minimum 2 éves releváns tapasztalat az alábbi területek 
(szociális, egészségügy, oktatás, esélyegyenlőség, és/vagy 
társadalmi felzárkózás), illetve a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programban foglalt célcsoportjaival való foglalkozás terén. 

A szakmai megvalósítók közül 1 fő esélyegyenlőségi (HEP) 
feladatokkal megbízott önkormányzati tisztviselő. 

Javaslat Szakmai megvalósítói projekt-team felállítása. 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Nem. 

Monitoring mutató értéke Nem releváns. 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Belső megvalósítók 
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Tevékenység megnevezése Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése 

Választható/Kötelező Kötelező 
- minimum 9 önkormányzat részvételével 

Leírás A térségi szintű felzárkózási kerekasztal feladatai: 
- áttekinti a térség önkormányzatainak esélyegyenlőségi 

programjait és azok megvalósulását 
- összehangolja a térségben tervezett intézkedéseket és 

fejlesztéseket 
A felzárkózási kerekasztal munkájában kötelezően vesznek részt: 

- a térség önkormányzatainak esélyegyenlőségi programért 
felelős tisztviselői,  

- az esélyegyenlőségi célcsoportokkal dolgozó főbb civil 
szervezetek képviselői, a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok delegáltjai, az érintett társadalmi 
csoportok képviselői.  

A felzárkózási kerekasztal ülésein állandó meghívottként részt 
vesznek a TKKI területi igazgatóságainak esélyegyenlőséggel 
foglalkozó szakértői, valamint a területileg illetékes kormányhivatal 
delegáltja.  

Tagja lehet a kerekasztalnak: bármely a helyi, térségi sajátosságok 
szerint a feladatban érintett más szervezet/szereplő is.  

A kerekasztal delegáltjai a szakmai munkájukért fizetést a projekt 
keretében nem számolhatnak el, azonban a helyközi utazási 
költségük megtérítésére lehetőség van. 

Javaslat Esélyegyenlőségi tervek felülvizsgálata, lehetőség szerint 
összehangolása, közös esélyegyenlőségi stratégia megalkotása. 
A projekt eredményeinek és fejlesztéseinek nyomon követése, 
összehangolása. 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Igen. 
Felzárkózási kerekasztal üléseinek száma (járási szintű). 

Monitoring mutató értéke 6 darab 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Belső megvalósítók 
Külső megvalósító - workshopok 

 

Tevékenység megnevezése Esélytermelő programterv elkészítése 

Választható/Kötelező Kötelező 

Leírás Járási szintű esélytermelő programterv elkészítése a települések 
együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által 
feltárt problémák megoldására). 
Olyan, a Helyi Esélyegyenlőségi Programokra alapozó, a helyi 
együttműködésekre épülő, több önkormányzat együttműködését 
igénylő „Esélyteremtési-programterv”-ek elkészítése szükséges, 
mely a járáson belül felmerült problémák komplex kezelésére tesz 
javaslatokat. 
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A pályázó járásszékhely településen működtetett kerekasztal tagjai 
fogadják el a dokumentumot.  

Az „Esélyteremtő-programterv”-eket az együttműködő Türr István 
Képző és Kutató Intézetnek kell megküldeni. 

Javaslat Helyzetfelmérési összefoglaló és esélyteremtési cselekvési terv 
készítése, amely bemutatja, elemzi: 

- a programban részt vevő Önkormányzatok 
esélyegyenlőségi tervét, programját 

- kitér a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű 
lakosok élethelyzetére 

- összehangolja az Önkormányzatok esélyegyenlőségi 
programját 

- definiálja az esélyegyenlőségi célcsoportokat a térségben 
- megoldási alternatívákat, megvalósítási stratégiát kínál fel 

rövid-, közép- és hosszú távon az esélyegyenlőségi 
célcsoportok élethelyzetének javítására 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Igen. 
Elkészült programtervek száma. 

Monitoring mutató értéke 1 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Külső szakértő bevonásával 

 

Tevékenység megnevezése Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása 

Választható/Kötelező Kötelező 

Leírás Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az 
„esélyteremtő programterv” disszeminációja érdekében 

Javaslat Minimum 5 alkalommal rendezvény, konferencia szervezése a 
projektben részt vevő szakértők bevonásával, a helyi lakosok 
számára az alábbiak szerint: 

1. Nyitó rendezvény: a projekt indulásakor, a célok 
megfogalmazása, a vélemények megismerése céljából 

2. Három konferencia: a projekt mérföldköveinél, az 
esélyteremtő programelemek megvitatása céljából 

3. Záró rendezvény: a projekt zárásakor az elért célokról, a 
további lehetőségekről, egyéb fejlesztési lehetőségekről 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Igen. 
Megtartott rendezvények száma. 

Monitoring mutató értéke 5 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Külső szállító és belső közreműködők 

 

Tevékenység megnevezése Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek 
tartása 

Választható/Kötelező Választható 

Leírás Az esélyegyenlőség megvalósulását bemutató, segítő, továbbá a 
társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek tartása. 
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Javaslat ÁROP projektekben folyó képzésektől, tréningektől lehatárolva: 
- esélyegyenlőségi képzés 
- konfliktuskezelés, konfliktusmenedzsment tréning 
- önismereti tréning 
- diszkrimináció csökkentésének lehetőségei tréning 
- kommunikáció, stressz-kommunikáció tréning. 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Igen. 
Rendezvényeken résztvevők száma. 

Monitoring mutató értéke 30 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Külső megvalósító. 

 

Tevékenység megnevezése Speciális, akkreditált képzés 

Választható/Kötelező Választható 

Leírás A társadalmi felzárkózást szolgáló koordinációt biztosító szakmai 
megvalósítók, illetve a területi együttműködésben részt vevő 
önkormányzatok tisztviselőinek, illetve felzárkózási kerekasztal 
tagjainak speciális, akkreditált képzése.  

Speciális képzés a következő szakmai tartalmakkal: 

- területfejlesztés;  

- fejlesztéspolitika tárgyú jogszabályok ismerete,  

- pályázati rendszerek ismerete,  

- az EU horizontális politikájának ismerete;  

- a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló jogszabályok,  

- valamint egyéb esélyegyenlőségi programok 
szempontrendszerének ismerete;  

- attitűdformáló és érzékenyítő képzés. 

(Lehatárolva ÁROP projektekben folyó képzésektől, tréningektől) 

Javaslat Két képzés megtartása: 
- EU horizontális politikájának ismerete 
- a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló jogszabályok 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Nem. 

Monitoring mutató értéke Nem releváns. 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Külső megvalósító. 

 

 

Tevékenység megnevezése Segítő szakértő bevonása. 

Választható/Kötelező Választható. 

Leírás A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” 
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kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi 
programok végrehajtását segítő szakértő bevonása. 

Javaslat Esélyegyenlőségi szakértő bevonása, aki segít mind az esélyteremtő 
programterv összeállításában. 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Nem. 

Monitoring mutató értéke Nem releváns. 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Külső szakértő bevonása. 

 

Tevékenység megnevezése Ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása 

Választható/Kötelező Választható 

Leírás Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi 

esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, 

pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek 

megvalósítása a járásszékhely önkormányzat 

szervezésében. Az itt meghatározott tevékenységek nem 

lehetnek azonosak a kötelező tevékenységeknél 

felsoroltakkal.  
Javaslat Ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványok készítése. 

Monitoring mutató 
kapcsolódik-e hozzá? 
Ha igen, annak neve 

Nem. 

Monitoring mutató értéke Nem releváns. 

Megvalósítás javasolt 
formája 

Külső megvalósító. 

 


