
 

E l ő t e r j e s z t é s 

konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázat benyújtására a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázati felhívásra 

A Felhívás kódszáma: EFOP-1.5.2-16 

 

 

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé 2016. december 30-án „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben” (A Felhívás kódszáma: EFOP-1.5.2-16) címmel. 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 

500 millió Ft. 

A pályázat támogatás intenzitása 100%. 

A pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van mód és lehetőség. 

Egy konzorciumban legalább 5, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 

(XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban nem érintett települési 

önkormányzatnak kell részt vennie, egy konzorciumban legfeljebb további 2, a 

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

kedvezményezett járásban található települési önkormányzat vehet részt. A konzorciumi 

partnerek száma a konzorciumvezetővel együtt nem lehet több, mint 10. 

Egy települési önkormányzat (vagy a települési önkormányzat által felügyelt nonprofit 

szervezet) jelen Felhívás keretében egy támogatási kérelemben vehet részt. 

 

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 támogatási kérelmet 2017.03.01. napjától lehet benyújtani. 

A pályázati felhívás a konzorcium keretében benyújtásra kerülő pályázatokat támogatja, így 

a sikeres pályázat érdekében indokolt konzorciumi együttműködési megállapodás kötése 

olyan önkormányzatokkal, amelyek hasonlóképpen településünkhöz, szeretnék a humán 

szolgáltatásaikat fejleszteni.  

Vép Város, valamint Vassurány, Perenye, Bozzai, Horvátlövő községek önkormányzatai, 

valamint Pornóapáti Német Kisebbségi Önkormányzata szintén pályázni szeretnének ezen 

felhívásra és a sikeres pályázat érdekében konzorciumra is lépnének önkormányzatunkkal.  



 

A konzorcium vezetője előzetes egyeztetés eredményeként önkormányzatunk lenne 

tekintettel arra, hogy az elmúlt években több, jelentős nagyságrenddel bíró uniós projektet 

bonyolítottunk le, melyek során jelentős projekt tapasztalatra tettünk szert.  

A konzorcium keretében megvalósuló fejlesztés összköltsége bruttó 250.000.000,- Ft, 

melyhez önerő biztosítása nem szükséges.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. Gencsapáti Község Önkormányzata képviselő-testülete Vép Város, valamint Vassurány, 

Perenye, Bozzai, Horvátlövő Községek Önkormányzatai, valamint Pornóapáti Német 

Kisebbségi Önkormányzata képviselő-testületével konzorciumi együttműködési 

megállapodás keretében a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (A 

Felhívás kódszáma: EFOP-1.5.2-16) címmel kiírt pályázati felhívásra támogatási 

kérelmet nyújt be. 

2. Gencsapáti Község Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja a konzorcium 

vezetését, egyben felhatalmazza Bodorkós Ferenc polgármestert a konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírására. 

3. Gencsapáti Község Önkormányzata képviselő-testülete a konzorcium keretében 

megvalósuló projekt maximális összköltségét - bruttó 250.000.000,- Ft - elfogadja.  

4. Gencsapáti Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Bodorkós Ferenc 

polgármestert a támogatási kérelem mellékleteként benyújtani szükséges 

együttműködési megállapodások és nyilatkozatok aláírására, megtételére.  

 

 

Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Határidő: pályázati felhívással összhangban 

 

 

Gencsapáti, 2017. március .. 

 

…….……………………… 

Bodorkós Ferenc 

polgármester 


