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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. augusztus 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Küldetés Alapítvány (székhely: 5630 Békés, Teleki L. u. 39., képviseli: Mike Jenő 
elnök) alapító okiratában megfogalmazott céljai elérése érdekében pályázatot kíván 
benyújtani a TÁMOP-5.5.1.B „A családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerősítésére” címen a békési kistérségben. Az Alapítvány a pályázat megvalósítása során 
az érintett önkormányzatokkal együtt kíván működni, így Békés Város Önkormányzatával is.  

Az előterjesztéshez mellékleten csatolt tájékoztatóban megfogalmazott pályázati célok 
támogatásának nincs törvényi akadálya, ezért javaslom a T. Képviselő-testületnek a TÁMOP-
5.5.1.B pályázat céljainak elvi támogatását. A pályázat támogatása pénzügyi kötelezettség 
vállalással nem jár.  
 
 Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Küldetés Alapítvány (5630 
Békés, Teleki L. u. 39., képviseli: Mike Jenő elnök) pályázatának benyújtását a 
TÁMOP-5.5.1.B „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítésére” 
című pályázati kiírásra. A pályázat támogatása Békés Város Önkormányzata számára 
pénzügyi kötelezettség vállalással nem jár. 

Határid ő: 2011. szeptember 15. a pályázat benyújtása 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. augusztus 19. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Polgármesteri Hivatal  
Tárnok Lászlóné jegyző részére 

BÉKÉS 
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Tárgy: TÁMOP 5.5.1.B pályázat céljának elvi támogatása - javaslat 

Mellékletek: 1 db Tájékoztatás „A családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerősítése” általános céljairól. 

 1 db Kivonat űrlap minta  

Tisztelt Cím! 

A Küldetés Alapítvány (Békés, Teleki L. u. 39.) alapító okiratában megfogalmazott céljai 
elérése érdekében pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-5.5.1.B „A családi közösségi 
kezdeményezések és programok megerősítésére” a békési kistérségben. Alapítványunk a 
pályázat megvalósítása során az érintett önkormányzatokkal (Békés, Bélmegyer, Köröstarcsa) 
együtt kíván működni. A pályázathoz ennek igazolására a testületi határozat jegyzőkönyv 
kivonatát kell becsatolnunk.  
 
Kérjük, amennyiben az Önkormányzat a leírt célok megvalósításával, indokoltságával 
egyetért, kérésünket a Képviselő-testület a soron következő ülésén vegye napirendre, tárgyalja 
meg, és határozatával támogassa kezdeményezésünket.  
 
Kérjük, hogy a határozat hiteles kivonatát szeptember 7-ig címünkre megküldeni 
szíveskedjenek, mivel a pályázat beadási határideje szeptember 15. 

Békés, 2011. augusztus 16. 

Támogatásukban bízva üdvözlettel: 

Mike Jenő 
elnök 



TÁMOP-5.5.1.B – A családi közösségi kezdeményezések  és 
programok meger ősítése 

 
Általános cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi 
viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció 
megvalósítása. 
Jelen kiírás fő célja az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi 
jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok 
támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis 
közösségi kezdeményezések, például ún. „családi erőforrás központok” létrehozása útján. 
Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési 
támogató szolgáltatásokat és az innovatív eszközöket. 
Ez az integrált megközelítés növelheti a szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférést, és a 
szolgáltatók közötti tudás-megosztást, aminek nyertesei nemcsak a nagyobb terheket viselő 
fiatal gyermekes családok lesznek, hanem minden család. Mindez a helyi közösségekből 
kiindulva országos szemléletváltást is elősegít a családi szféra társadalmi jelentőségével 
kapcsolatban, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése elvének széleskörű 
megvalósulását. Az érdekérvényesítő és önsegítő hálózatok szerveződése segíti a 
családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések létrehozását és működését, erősíti a 
helyi közösségek tagjai közötti összefogást. Fontos a családok közötti szolidaritás erősítése 
is, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának tudatosítása családbarát 
jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások valamint (formális és informális) 
képzések támogatásán keresztül. 
A drámaian alacsony születési mutatók,- 2010-ben mindössze 90 350 gyermek született, és 
a teljes termékenységi arányszám is rekord alacsony szintet ért el 1,26-os értékkel -, illetve a 
társadalom értékrendjében a családalapítás, a gyermekvállalás fontosságának jól látható 
visszaszorulása szükségessé teszi, hogy a köztudatban pozitív irányú változás, fordulat 
következzen be. Ehhez mindenekelőtt a helyi közösségek tagjai összefogásának 
erősítésére, a közös célok érdekében való cselekvés előmozdítására van szükség. A 
helyben működő civil szervezetek ebben a tevékenységben jelentős szerepet tudnak vállalni, 
mindenekelőtt azáltal, hogy a közösség tagjai számára pozitív, követendő mintákat mutatnak 
be, továbbá tanácsadással, a gyermekfelügyelet megszervezésével stb. segítik a helyi 
családok életét, megkönnyítve és egyúttal vonzóbbá téve ezáltal a fiatalok számára is a 
családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést. 
Minden olyan, helyben működő civil szervezet részesülhet támogatásban, amelynek 
tevékenysége a helyi családok összefogására, közös programok, rendezvények 
szervezésére, a gyermekvállalás népszerűsítésére irányul, és e tevékenységén belül 
tanácsadást, lelki gondozást, a gyermekfelügyelet megszervezéséhez való segítségnyújtást 
stb. is vállal. A tanácsadások elsősorban a párkapcsolat, a házasság, a gyermekvállalás és –
nevelés, a gyermek elhelyezése kapcsán felmerülő kérdéseket érintik, annak érdekében, 
hogy a helyi közösségek érintett tagjai kölcsönösen átadhassák egymásnak tapasztalataikat. 
Egyfajta családi szolgáltatásokat nyújtó központok, ún. „családi erőforrás központok” 
létrejöttét szeretnénk tehát ilyen módon támogatni, amelyek helyi szinten az ott élő családok, 
illetve a közösség más tagjai részvételével tevékenykednek, s hozzájárulnak a helyi 
társadalomban a családbarát attitűd megerősödéséhez. 
Szükséges az alapvető cél megvalósítása, hisz az állam családpolitikai eszköztára 
elsősorban a közvetlen pénzügyi juttatásokat, a közvetett pénzügyi juttatásokat, a 
kapcsolódó szabadság és segély rendszert, a gyermekgondozási intézményrendszert 
foglalja magában. Ugyanakkor a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz 
kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása érdekében egyértelmű üzenetet kell eljuttatni a 
társadalomnak, hogy az anyagi támogatás mellett egyéb eszközök is rendelkezésre állnak, 
amelyek támogatják a családalapításra való felkészülést, a családi életre, a 
gyermekvállalásra való elszánás folyamatát. 
 



 
 
 

Kivonat 
Békés Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

… ülése jegyz őkönyvéb ől 
 
 
 
 
Békés Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének …/2011. (...) Kt. határozata 
a TÁMOP-5.5.1.B pályázat céljának elvi támogatásáró l:  
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Küldetés 
Alapítvány pályázatának benyújtását a Családi közösségi kezdeményezések és 
programok megerősítése (TÁMOP-5.5.1.B) című pályázati kiírásra. 
 
 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester 
Határid ő: 2011. szeptember 15. a pályázat benyújtására 
 
 
 
 
 Izsó Gábor sk.  Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester  jegyz ő 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 


