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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2014. december 18-án tartandó ülésére 

 
 
 
Tárgy: ÁROP-1.A.3 azonosítószámú „Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című kiírás keretében 
benyújtott pályázat közgyűlés általi jóváhagyása 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
2014. szeptember 15-én kiírásra került az  Államreform Operatív Program  keretében az 
ÁROP-1.A.3-2014 számú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázati felhívás. A pályázat „Esély és 
egyenlőség – Együttműködési programok a Kecskeméti járásban” címmel Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2 pontjában 
kapott felhatalmazás alapján 2014. november 14-én benyújtásra került. 
 
A pályázati program háttere 
 
A konstrukció szervesen illeszkedik az ÁROP 1. prioritás célkitűzéseihez, mely a folyamatok 
megújítását és a szervezetfejlesztést helyezi középpontba, melynek részét képezi a társadalmi 
felzárkózás érdekében eredményes, befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítása. A 
pályázati konstrukció fókuszába a partnerekkel való közös gondolkodás, továbbá a 
közszolgáltatások minőségének javítása áll, azáltal, hogy a járáshoz tartozó települési 
önkormányzatok együttműködése fokozódik, hatékonyabbá válik a járáson belüli 
feladatellátás a Helyi Esélyegyenlőségi Programok (továbbiakban: HEP) végrehajtása 
tekintetében. Fontos cél a közszolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférés. A járásban 
dolgozó szakemberek koordinációs, szervező és tanácsadási tevékenységének köszönhetően 
az önkormányzati együttműködésben résztvevő települések szakmai támogatáshoz jutnak.  
 
 
 



Az elmúlt években az Államreform Operatív Program keretében Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata több pályázati konstrukciót sikeresen lebonyolított (ÁROP-1.A.2 
Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” és az ÁROP-1.A.5 Szervezetfejlesztés a 
konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára.) Ezekhez szorosan, egymásra 
épülően kapcsolódik az ezen előterjesztésben szereplő ÁROP-1.A.3-2014-es konstrukció. 
 
A pályázati program alapvető célja 
 
A pályázat olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, melynek célja a 
járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és 
megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely települések által ellátott – koordinációs 
tevékenység végrehajtásával. 
 
A projekt megvalósításának részletei 
 
A pályázat keretében konkrét, jól körülhatárolható fejlesztési intézkedések végrehajtására 
nyílik lehetőség a járásszékhely települések önkormányzatai számára. Csak olyan 
járásszékhely település önkormányzata nyújthatott be érvényes pályázatot, amely rendelkezik 
hatályos HEP-pel, további feltétel volt, hogy a járási szintű felzárkóztatási kerekasztal 
munkájában résztvevő önkormányzatoknak is rendelkezniük kell hatályos HEP-pel. A 
pályázat keretében önkormányzatunk vállalta, hogy a járási szintű együttműködések erősítése 
céljából a járásszékhelyhez tartozó önkormányzatokat tájékoztatja az együttműködés 
lehetőségéről, továbbá biztosítja a részvételi szándékot jelző önkormányzatok bevonását a 
végrehajtás során. 
 
A pályázatban kizárólag járásszékhely települések önkormányzatai pályázhattak az egy 
járáshoz tartozó településszámot figyelembe véve az alábbi két kategóriában: 
 

- Az 1. kategóriában: olyan járásszékhely települési önkormányzat pályázhat, amely 
járás településszáma (a járásszékhely és a hozzá tartozó települések) összesen 2-27 
között van) 

- A 2. kategóriában: olyan járásszékhely települési önkormányzat pályázhat, amely 
járás településszáma összesen 28-84 között van 
 

A járási hivatali besorolást a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) 
Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  a járásban található települések száma 
alapján (16), így az 1. kategóriában jogosult pályázni. 
 
 
 
 



Pályázatban vállalt tevékenységek: 
 

- Járási szintű együttműködések erősítése: helyi esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések 
kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. Az együttműködéseknek ki 
kell terjedniük az önkormányzatokon, nemzetiségi önkormányzatokon, 
kormányhivatalok járási hivatalain túl, a járási szintjén releváns civil, egyházi és 
gazdasági szférára is; 

- Szakmai megvalósítók (szociális, egészségügyi, köznevelési és esélyegyenlőségi 
területről releváns tapasztalattal rendelkező szakemberek) bevonásával társadalmi 
felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten; 

- Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozása és működtetése, melynek feladata, 
hogy áttekintse a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjait és azok 
megvalósítását, összehangolja a járásban tervezett esélyegyenlőségi intézkedéseket. A 
kerekasztal munkájában kötelezően részt vesznek a járás önkormányzatainak 
esélyegyenlőségi programjaiért felelős tisztviselői, esélyegyenlőségi célcsoportokkal 
foglalkozó civil szervezetek képviselői, nemzetiségi önkormányzatok delegáltjai. A 
kerekasztal ülésein állandó meghívottként részt vesznek a Türr István Képző és Kutató 
Intézet területi igazgatóságainak esélyegyenlőséggel foglalkozó szakértői, valamint a 
területileg illetékes kormányhivatal delegáltja; 

- Járási szintű „Esélyteremtő Programterv” elkészítése: a települések együttműködését 
igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására 
olyan, helyi együttműködésekre épülő, több önkormányzat együttműködését igénylő 
Esélyteremtő Programterv elkészítése szükséges, mely a járáson belül felmerült 
problémák komplex kezelésére tesz javaslatokat. Ezt a dokumentumot a járásszékhely 
településen működtetett kerekasztal tagjai fogadják el, majd ezt követően az 
Esélyteremtő Programtervet az együttműködő Türr István Képző és Kutató Intézetnek 
kell megküldeni; 

- Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programokban 
megfogalmazott ismeretterjesztő, tájékoztató rendezvények, workshopok tartása az 
Esélyteremtő Programterv társadalmasításának érdekében. 

 
 
Projektben elvárt eredmények: 
 

- Kialakításra kerülnek járási szinten az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához 
szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések; 

- Megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei, a civil 
szervezetek, gazdasági szereplők és az intézmények között javul a kommunikáció; 

- Létrejön a felzárkóztatással kapcsolatos, kiemelten a HEP-ekben feltárt feladatok 
járási szintű egyeztetésének párbeszédfóruma (járási szintű felzárkóztatási 
kerekasztalok); 



- Elkészül a járáson belül felmerült és a települések együttműködését igénylő problémák 
komplex kezelését megalapozó – járási felzárkóztatási kerekasztal által elfogadott – 
Esélyteremtő Programterv. 

 
A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költség 100%-a. A támogatás összege az 
adott járás településszáma (a járásszékhely település és a hozzá tartozó települések száma 
összesen) alapján igényelhető, így Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. 
kategóriában nyújtotta be pályázatát, melyben a projekt költségvetése legalább 15 millió, de 
legfeljebb 22 millió Ft lehetett.  
 
A projekt elszámolni kívánt összköltsége: 21.993.850 Ft 
A projekt pályázatban feltüntetett kezdési időpontja: 2014. december 1. 
A projekt várható befejezési időpontja: 2015. szeptember 30. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-
tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
 
Kecskemét, 2014. december 1. 
 
 
 
  Szemereyné Pataki Klaudia  
   polgármester 
 
 
 
 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2014 (XII.18.) határozata 
ÁROP-1.A.3 azonosítószámú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című kiírás keretében benyújtott 
pályázat közgyűlés általi jóváhagyása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 27473-51/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1.  A Közgyűlés úgy dönt, hogy  az ÁROP-1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című kiírás 
keretében a pályázat benyújtását jóváhagyja. 

 
2.  A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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