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2 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS 
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 

pályázat 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) a 
1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján pályázati 
felhívást tett közzé, a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek címmel (pályázati felhívás kódszáma: EFOP-1.5.3-16) 
 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük 
megvalósításával hozzájárulnak: 

• a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,  
• a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javításával,  
• a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, 
• a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük 

erősítéséhez,  
• az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,  
• ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,  
• az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,  
• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

 
A konstrukció által megfogalmazott alapvető célok: 
A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek 
csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.  
A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a 
helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok 
megvalósításának támogatása.  
A konstrukció részcéljai: 

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző 
programok megvalósítása  

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci 
eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése 

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése  
IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció 

támogatása  
V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése 

 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző 
programok megvalósítása 

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának 
javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint 

az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között – többek között - beruházás is szerepel: 
Projektműködést támogató átalakítás vagy felújítás, valamint eszközök biztosítása – kizárólag 
részletesen alátámasztott állapotfelmérés és szükséglet-bemutatás alapján támogatható. Kizárólag nem 
engedély köteles átalakítás, felújítás tervezhető. 
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 
A konzorciumban részt vevő teljes lakónépesség (a megvalósításra kerülő projekt által elért, a 
megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők, fő) 4.000-20.200 
fő között:  250 000 000 Ft. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 
 
A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási 
előleg a megítélt támogatás 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési 
szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén. 
 
A pályázaton való részvételhez minimum 4.000 fős népesség szükséges, ezért a pályázaton való 
részvétel tekintetében a mellékelt előterjesztett konzorciumi megállapodás megkötését javaslom 
Nógrád, Diósjenő, Szendehely és Berkenye Községek Önkormányzataival. A pályázatot kezelő 
(gesztor): Nógrád Község Önkormányzata. 
Az elnyert pályázati támogatás a települések között lakosságszám-arányosan kerül felhasználásra.  
Tolmács településen – a megvalósításra kerülő előadások és humán jellegű projektelemek mellett – a 
tervezett önkormányzati feladatok közül a közösségi ház festésére, valamint rendezvény (falunap) 
egyes kiadásainak támogatásból történő megvalósítására kerülhetne sor. 
A pályázat előkészítésével kapcsolatos, valamint a projektmenedzseri kiadások a pályázat keretében 
elszámolhatók. 
 
A pályázat benyújtásának első határideje 2017. április 1. (Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló 
forrás esetleges elfogyása valószínűsíthető, a pályázatot az első beadási határidőre célszerű 
benyújtani.) 
 
Javaslom a konzorciumban való részvételt, a konzorcium tagjaként a pályázaton való részvételt, és az 
erről szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2017. március 27. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 ……/2017. (III…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az EFOP-1.5.3-16 
pályázati kódszámú, a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett 
térségek” megnevezésű pályázaton részt kíván venni, az alábbiak szerint: 
A pályázat megnevezése: Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád mikrotérségben élőknek! 
A pályázat célja: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi 
humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi 
programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló területi 
hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. 
A pályázat keretében igényelt összeg: 250 millió forint, amelyhez az Önkormányzat önrészt nem 
biztosít, tekintettel arra, hogy a támogatás az elszámolható költség 100%-a. 
A projekt időszak 24 hónap. 
A projekt célcsoportjai: 



2. Napirend  EFOP-1.5.3-16  pályázati lehetőség 
 

3 
 

1. A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi 
közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá a nemzetiségek és az 
etnikumok. 

2. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportonként jelenik 
meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat részvételével 
történő konzorcium létrehozását, a konzorciumban történő pályázaton való részvételét, és konzorciumi 
pályázat benyújtását. 
A konzorcium összetétele:  

• Konzorciumvezető: Nógrád Község Önkormányzata  
• Konzorciumi tagok: Diósjenő Község Önkormányzata, Szendehely Község Önkormányzata, 

Berkenye Község Önkormányzata, és Tolmács Község Önkormányzata.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó, 
előterjesztett konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szórágy Gyuláné Nógrád 
Község Önkormányzat polgármesterét a konzorcium pályázaton való képviseletére, valamint a 
pályázat benyújtására.  
Tolmács Község Önkormányzata kijelenti, hogy pályázati támogatás nem nyerése esetén a pályázatíró, 
illetve a projektmendzser részére díjazást nem fizet. 
 
Határidő 2017. március 31. 
Felelős: polgármester 
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy aEmberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Operatív Program keretében  
aHumán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségekfelhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe:Humán szolgáltatások fejlesztése Nógrád térségében 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve: NógrádKözségÖnkormányzata 
Postacím: 2642 Nógrád Hunyadi utca 18. 
Székhely: 2642 Nógrád Hunyadi utca 18. 
Törzskönyvi 
nyilvántartási szám: 

451677 

Adószám: 15451677-2-12 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

SzórágyGyuláné 

 

Szervezet neve: Diósjenő Községi Önkormányzata 
Postacím: 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. 
Székhely: 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. 
Törzskönyvi 
nyilvántartási szám: 

 

Adószám:  
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Aláírásra jogosult 
képviselője: 

TóthJános 

 

Szervezet neve: Szendehely Község Önkormányzata 
Postacím: 2640 Szendehely, Petőfiutca 2. 
Székhely: 2640 Szendehely, Petőfiutca 2. 
Törzskönyvi 
nyilvántartási szám: 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

AltsachIgnác 

 

Szervezet neve: Berkenye Község Önkormányzata 
Postacím: 2641 Berkenye, Kossuth utca 20. 
Székhely: 2641 Berkenye, Kossuth utca 20. 
Törzskönyvi 
nyilvántartási szám: 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Schmidt Józsefné 

 

Szervezet neve: TolmácsKözségÖnkormányzata 
Postacím: 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
Székhely: 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
Törzskönyvi 
nyilvántartási szám: 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

HajnisFerenc 

 
 



szechenyi_20...

 

 

A Konzorcium vezetőjéneka jelen Megállapodás aláírásával a Tagok 
NógrádKözségÖnkormányzatát(a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogyhelyettük és nevükben a 
támogatási kérelmetaláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelembenfoglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

                                                 
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
 
 


