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ELŐTERJESZTÉS
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) vizsgálata során megállapította,
hogy a jogszabály felülvizsgálata, illetve aktualizálása szükséges. A kormányhivatal
által kiadott szakmai segítségnyújtás alapján a rendeletben a következő módosítások
szükségesek:
-

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület rendeletben határozza
meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát. A törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja azt is kimondja, hogy ez a szám
nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a
választópolgárok huszonöt százalékánál. Figyelemmel arra, hogy a
rendeletalkotási felhatalmazás nagyon leszűkült a korábbiakhoz képest, célszerű
hatályon kívül helyezni a rendelet megfelelő rendelkezéseit, és a
kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát 15%-ban meghatározni

-

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról szóló 11/2014. (X. 22.) rendelet 2.§ (3)-(4) bekezdése
szabályozza a kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő
tiszteletdíjának csökkentését, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33.§-a értelmében a képviselő-testületnek
az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának csökkentésének, megvonásának
módját az SZMSZ-ben kell szabályoznia. A szabályozás egységes
szerkezetének megtartása érdekében célszerű a rendelet tiszteletdíj
megállapítására vonatkozó részét is változtatás nélküli beemelni az SZMSZ-be
és a rendelet hatályon kívül helyezni.

-

2015. január 1-től Szerep Község Önkormányzata Közös Önkormányzati
Hivatalt tart fent Püspökladány Város Önkormányzatával, ennek értelmében a
rendelet megfelelő bekezdéseiben a hivatal nevének aktualizálása szükséges.

-

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3.§-a
alapján a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem
lehet ellentétes. Tekintettel arra, hogy a rendelet egyes szakaszaiban megismétli
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magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit, a megfelelő szakaszok hatályon
kívül helyezése szükséges.
A Jat. 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit.
A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható következményeiről
– az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése technikai
jellegű, számottevő társadalmi és az Önkormányzat költségvetését érintő gazdasági
hatása nincs.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezésének nincs
közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezésének nincs
adminisztratív terheket befolyásoló hatása.
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezésének a célja,
hogy a helyi jogalkotás igazodjon a magasabb érvényű jogszabályok hatálybalépésével
létrejött megváltozott állapothoz. A módosítások, illetve hatályon kívül helyezések
elmaradása esetén az Önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése után a
rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
azonosak a most hatályban lévő rendelet alkalmazásához szükséges feltételekkel, így
nem jelentenek változást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a
rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Szerep, 2015. március 10.

Tóthné Verő Tünde
polgármester

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelete
Szerep Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában,
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében,
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat adószáma:

15728898-2-09”

(2) Az SZMSZ 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (8) Az önkormányzat szándékában áll hivatalos lap megjelentetése.”
2. §
Az SZMSZ 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
(1) Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
a) civilszervezetek támogatása,
b) helyi lap kiadása.”
3. §
Az SZMSZ 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §
( 1) A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait, munkájukért e rendeletben megállapított tiszteletdíj illeti meg.
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(2) A képviselő
a) testületi munkájáért bruttó
b) a bizottsági elnök bruttó
c) a nem képviselő bizottsági tag munkájáét bruttó
tiszteletdíjra jogosult havonta.

30 000 Ft
45 000 Ft
16 000 Ft

(3) A képviselő, amennyiben kötelezettségét a jogszabályban előírtak ellenére
megszegi, tiszteletdíja a kötelezettségszegés súlyának arányában legfeljebb
12 havi időtartamra 10 százalékkal csökkenthető.
(4) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíj kifizetésének feltétele, hogy a
bizottsági üléseken részt vesznek. Igazolatlan távollét esetén adott havi tiszteletdíjat 10 %-kal mérsékelni kell.
(5) A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
(6) Az önkormányzati képviselő, illetve a bizottsági tag saját elhatározása és
írásbeli nyilatkozata alapján a tiszteletdíjról lemondhat.”
4. §
Az SZMSZ 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. §
Szerep Községi Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn Püspökladány Város Önkormányzatával Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) néven.”
5. §
Az SZMSZ 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10 §
A Képviselő-testület szerve a jegyző, aki ellátja a jogszabályokban meghatározott, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.”
6. §
Az SZMSZ 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást
tart.
(2) A Képviselő-testület minden hónap utolsó keddjén – július hónap kivételével –
rendes ülést tart.

3

(3) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 8 napon belül ugyanazon napirendekkel újra össze kell hívni.
7. §
Az SZMSZ 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az érintett jogszabályban meghatározottak alapján zárt ülés tartását kéri,
ezirányú kérését a Képviselő-testület ülésének megkezdéséig írásban terjesztheti elő a polgármesternél. A zárt ülés tartására vonatkozó szabályokat a kérelem
átvételétől kell alkalmazni.
8. §
Az SZMSZ 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. §
(1) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.
(2) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben a polgármester olvassa fel. A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal
szavaznak. A polgármester szavazatát utolsóként adja le.”
9. §
Az SZMSZ 33. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzati rendeleteket és a határozatokat a helyben szokásos módon
kell kihirdetni, illetve közzétenni.
(6) Helyben szokásos módon történő közzétételnek a Hivatal hirdetőtábláján
vagy az önkormányzati portálon történő közzététel minősül.”
10. §
Az SZMSZ 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. §
(1) A jegyzőkönyvnek a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmaznia kell
a) az ülés megnyitásának és bezárásának időpontját,
b) napirendi pontonként az elhangzott előterjesztői kiegészítést, bizottsági véleményt, a feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat,
c) a polgármester ülésvezetéssel összefüggő intézkedéseit, az ülésen történt
fontosabb eseményeket,
d) a kérdéseket, interpellációkat és az azokra adott választ,
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e) a névszerinti szavazás esetén a szavazatokat tartalmazó névsort.
(2) A jegyző gondoskodik a döntések végrehajtásában érintettek 8 napon belüli értesítéséről.”
11. §
Az SZMSZ 42. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hivatal
42. §
A Hivatalnak a belső szervezeti egységeinek általános és részletes feladatait Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”
12. §
Az SZMSZ X. fejezet címe, 49. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő
rendelkezés lép:
X. fejezet
Helyi népszavazás
49. §
Helyi népszavazást Szerep község választópolgárai legalább 15 százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.”
13. §
Az SZMSZ 59. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Összeférhetetlenséggel és méltatlansággal
kapcsolatos rendelkezések
59.§
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatosan az alábbi feladatokat látja el:
a) kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
b) kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést,
c) fogadja az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozatot,
d) fogadja a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló igazolást.”
14. §
Hatályát veszti az SZMSZ
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

7. § (4) bekezdésének második mondata,
18. § (1) bekezdés h)-i) pontja,
33. § (1) bekezdésének e) pontja és (7) bekezdése,
35. § (3) bekezdésének i) pontja,
36. § (3) bekezdése,
37. § (1) bekezdése,
41. § (2) bekezdése,
50-58. §-a,
60. § (1)-(2) bekezdése.
15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapításáról szóló 11/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet.
T ó t h n é Verő Tünde
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.

ELŐTERJESZTÉS
a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és
az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §
(2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról,
az óvodai általános felvételi időpontról, ugyanezen bekezdés d) pontja alapján pedig
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Az óvodai
csoportok szervezésének szabályait szintén az Nkt. határozza meg a 4. mellékletében.
E szerint: a csoport minimum létszáma 13 gyermek/csoport, maximum létszáma 25
gyermek/csoport, átlaglétszáma 20 gyermek/csoport.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése előírja,
hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy
hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján,
ennek hiányában a helyben szokásos módon.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
„a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges köziratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható
jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,
g) az óvodai felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap,
valamint
i) a jogorvoslat szabályait.”
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A fentiek értelmében a 2015/2016-os nevelési évre a következő időpontot javaslom,
mely egyeztetésre került a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda vezetőjével:
2015. május 11. (hétfő),
2015. május 12. (kedd),
2015. május 13. (szerda).
A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra
változik.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba, mely szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson,
vesz részt.”
A törvény lehetőséget ad arra, hogy a szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző –
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az Nkt. 8. § (5) bekezdése értelmében a gyermek hároméves korától annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási
kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör
betöltéséhez az Nkt. 3. mellékletében előírt szakképzettséggel, és munkája során
figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt
követelményeket.
Az Nkt 49. §-a értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az
óvodába a gyermek – az Nkt-ban foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése
után vehető fel, elsősorban abba az óvodába, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol
szülője dolgozik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a
gyermekek felvétele folyamatos. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az
óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé
válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy
nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
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A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába
lépéshez szükséges
fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság
véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje
tankötelezettségének teljesítését.
Az Nkt. 45. § (4) bekezdése alapján a tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába, az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az
iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.
A fent leírtak figyelembe vételével az óvodai beiratkozás során főleg a 2009.
szeptember 1-je után született gyermekekkel lehet számolni.
Az óvodai létszám alakulását, tehát több minden befolyásolhatja, a hároméves kortól
kötelező óvodai nevelésben való részvétel, a továbbra is óvodában maradó hatodik
életévét betöltött gyermekek, valamint a 2,5 éves gyermekek létszáma. Így a beírandó
gyermekek létszámával kapcsolatban csak becslések történhetnek.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát.
Az óvodai csoportok jelenlegi száma 3, amely a következő nevelési évben is
elegendőnek látszik ahhoz, hogy biztosítva legyen valamennyi gyermek három éves
kortól történő óvodai nevelése.
A fenntartó feladata hogy meghatározza a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan:
-

az óvodai csoportok számát,

-

az óvodai beiratkozás időszakát.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
1.) a 2015/2016. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban
határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a
jogszabály szerinti átlaglétszámot el kell, hogy érje.
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2.) az óvodai beiratkozás időpontját 2015. május 11. (hétfő), május 12. (kedd),
május 13. (szerda) napjára tűzi ki.
3.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a
Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda, valamint a Püspökladányi Közös
Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének hirdetőtábláján
közzéteszi.

Határidő:

1. pont – 2015. szeptember 1-jéig folyamatos
2. pont – 2015. május 14.
3. pont – 2015. április 11.

Felelős:

Tóthné Verő Tünde polgármester
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető

Szerep, 2015. március 31.

Tóthné Verő Tünde

1/1

Szerep

2015.05.06

Szerep
Kapcsolódás TOP-hoz

KÓD

KÓD2

Visszajelzés

módosítandó:
SZEREP_01

M

Kérjük adja meg a projekt tervezett költségigényét, és mutassa be
részletesen a tervezett tevékenységeket!
módosítandó:

SZEREP_02

M

SZEREP_03

M

SZEREP_04

M

Kérjük adja meg a projekt tervezett költségigényét, és mutassa be
részletesen a tervezett tevékenységeket!
módosítandó:
Kérjük adja meg a projekt tervezett költségigényét, és mutassa be
részletesen a tervezett tevékenységeket!

A projekt (csomag) címe

Polgármeszteri Hivatal:
Szerep: Tetőszerkezet teljes felújítása, épület
hőszigetelése, nyilászárók cseréje. Fűtés átalakítása
biomassza kazános központi fűtésre. Napelemek
felszerelése
Egészségház:
Szerep: védőnői szolgálat komplett felújítása,
akadáymentesítése. Orvosi rendelőben vizesblokk
felújítása, infúziós szoba kialakítása

A projekt rövid összefoglalása (Tervezett tevékenységek)
(Kérjük röviden foglalja össze a Projektötletet maximum 500 karakterben!)

Tevékenység típusa
(új építés; felújítás;
szolgáltatás
megrendelése)

TOP
megyei
(I/N)

A Polgármesteri Hvatal épülete több mint 100 éves, a tetőszerkezete elavult,
beázik, folyamatos karbantartást igényel. A tetőszerkezet teljes felújítása
szükséges. Energia takarékosság miatt a jelenlegi gázkonvektoros fűtés cseréje
és az épület hőszigetelése szükséges.

Felújítás

I

TOP járási
(I/N)

TOP intézkedés sorszám

3.2

Konzorciumi partner (amennyiben releváns)

Kapcsolódás HBM OP

Ágazati OP
kapcsolódás
(I/N)

Projekt (csomag)
költség-igénye
[millió Ft]

200

TelepülésGazdaság-fejlesztési
fejlesztési igény
igény
(járási csomag) (gazdaságfejlesztési
[millió Ft]
csomag) [millió Ft]

Ágazati forrás
[millió Ft]

Kedvezményezett
megnevezése

Szerep Községi
Önkormányzat

Tervezett időbeli ütemezés

Partner neve

Gazdálkodási
formakód:

Konzorciumi partner
székhelye:

A konzorciumi
partnerre eső
költség (millió Ft)

/

/

/

/

Szerep
Nagy utca. 53
hrsz

673

A projekt megvalósulási
helyszínének tulajdonviszonyai
(saját tulajdon, idegen tulajdon,
bérlet, egyéb használati jog)

Előkészítettségi fok
(projektötlet, megvalósíthatósági
tanulmány, engedélyes tervek,
kiviteli tervek, engedélyekkel
rendelkezik)

Saját tulajdon

A projektötlet elgondolás szintjén
van

Célcsoport
megnevezése

A projekt
megvalósítása során
felmerülő kockázatok
(rövid szöveges
bemutatás)

Üzemeltetés,
működtetés
bemutatása
(szervezet,
finanszírozás,
tulajdonossal
kapcsolat)

Outputindikátor
Eredményindikátor
(kérjük adja meg a projekt legfőbb (kérjük adja meg a projekt legfőbb
outputindikátorát)
outputindikátorát)

A megvalósítás
tervezett kezdete
(év, hó, nap)

A megvalósítás
tervezett vége
(év, hó, nap)

2015. január 1.

2017. december 31.

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Karbantartási munkálatok
szükségességének
csökkentése.Energia megtakarítás

Megfelelő színtű egészségügyi
ellátás biztosítása

Kapcsolattartó
(Név, elérhetőség)

Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com
Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com
Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com

Saját tulajdon

A projektötlet elgondolás szintjén
van

2015. július

2016. december 31.

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Saját tulajdon

A projektötlet elgondolás szintjén
van

2016. jnauár 1.

2017. december 31.

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Közbiztonság javítása

Saját tulajdon

A projektötlet elgondolás szintjén
van

2016. január 1.

2016. december 31.

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Közösségi színtér létrehozása,
szabadidős tevékenységek
szervezése. Települési
megemlékezések tartására
alkalmas. Civil szervezetek részére
színtér biztosítása

Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com

Szerep

Saját tulajdon

A projektötlet elgondolás szintjén
van

2016. január 1.

2016. december 31.

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Közlekedési lehetőségek javulása

Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com

Szerep 1 hrsz

Saját tulajdon

A projekt elgondolás szintjén van

2015. szeptember

2016. augusztus

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Idősödő lakosság számára
alapszolgáltatás elérése.
Munkahely teremtés.

Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com

Az orvosi és védőnői szolgálat korszerűsítése. Védőnői szolgálat
akadálymentesítése

Felújítás

4.1

15

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

Közbiztonság javítása

Az épület teljes felújítást igényel, mind a tetőszerkezet, mind az alapszerkezet
vonatkozásában. KMB iroda és polgárőr iroda kialakítása céljából

Felújítás

_

16

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

Könyvtár:
Szerep: Közösségi színtér kialakítása

A településen nincs közösségi színtér. A könyvtár épületéből kisebb
átalakítással kiépíthető lenne egy közösségi színtér céljára szolgáló hely.

Felújítás

_

18

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

Szerep
Nagy utca 34.
hrsz

_

38

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

módosítandó:
Kérjük adja meg a projekt tervezett költségigényét, és mutassa be
részletesen a tervezett tevékenységeket!

A projekt
megvalósulási
helyszíne
(település, cím,
helyrajzi számok)

Szerep
utca 6.

Kölcsey
608 hrsz

Szerep
József Attila u. 6.
174 hrsz

7

módosítandó:
A TOP keretében útfelújítás, útfejlesztés csak kiegészítő, kapcsolódó
elemként támogatható.
SZEREP_05

M

Javasolt a projektjavaslat átgondolása, bővebb bemutatása
figyelemmel a fentiekre!

Szerep: Széchenyi valamint Sallai utca szilárd
útburkolattal történő ellátása

Jelenleg ezeken az utakon útalap van, a melegaszfalttal történő ellátásuk
szükséges.

Kérjük adja meg a projekt tervezett költségigényét, és mutassa be a
tervezett tevékenységeket!
nem illeszkedik:
SZEREP_06

N

Az operatív programok közötti lehatárolása alapján a projektjavaslat
a TOP keretében nem támogatható.

Szociális szolgáltatások bővítése, demens ellátás
létesítése

Az épülethez hozzáépítés szükséges, a demens ellátás bevezetéséhez
szükséges helyiségek kialakításához.

Hozzáépítés

_

40

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

Emlékpark kialakítása az országos védettségű
Csonkatoronynál

Műemlék köré emlékpark építése

Új építés

_

200

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

Saját tulajdon

A projekt tervrajzzal rendelkezik

2015. szeptember

2016. augusztus

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Turizmus élénkítése. Történelmi
örökségünk megvédése.

Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com

Tájház kialakítása

Meglévő régi parasztház bővítése a település történelmi emlékeinek
megőrzése céljából

Hozzáépítés

_

40

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

Saját tulajdon

Elgondolás színtjén

2016. március

2016. december

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Turizmus élénkítése. Történelmi
örökségünk megvédése.

Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com

Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com

Andróczki Dóra
Titkársági ügyintéző
54/516-002
szerep.pmh@gmail.com

A projekt várhatóan a VP keretében valósulhat meg.
nem illeszkedik:
SZEREP_07

N

Az operatív programok közötti lehatárolása alapján a projektjavaslat
a TOP keretében nem támogatható.
A projekt várhatóan a VP keretében valósulhat meg.
nem illeszkedik:

SZEREP_08

N

Az operatív programok közötti lehatárolása alapján a projektjavaslat
a TOP keretében nem támogatható.
A projekt várhatóan a VP keretében valósulhat meg.

Óvoda bővítése, bölcsőde kialakítása

Meglévő épület bővítése

Hozzáépítés

_

140

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

Saját tulajdon

Projekt tervezés színtjén

2015.szeptember

2016. december

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

Kötelező óvodai nevelés
megfelelő színvonalú biztosítása.
Jelenleg szükség termek
biztosítják a csoport szobákat.
Bölcsőde kialakítása, egyre több
szülő számára biztosítva ezzel a
munkába állást. Munkahely
teremtés

Belvízelvezető rendszer felújítása

Meglévő rendszer javítása, új kiépítése. Betonelemmel való kirakása

Felújítás, építés

_

110

Szerep Községi
Önkormányzat

/

/

/

/

Saját tulajdon

Projekt tervezés színtjén

2015.szeptember

2016. december

A Szerep Községi
Önkormányzat
tulajdonában áll.

A település csapadékvíz
hálózatának működési
engedélyezéséhez szükséges a
felújítás, építés

nem illeszkedik:
SZEREP_09

N

Az operatív programok közötti lehatárolása alapján a projektjavaslat
a TOP keretében nem támogatható.
A projekt várhatóan a VP keretében valósulhat meg.
nem illeszkedik:

SZEREP_

N

Az operatív programok közötti lehatárolása alapján a projektjavaslat
a TOP keretében nem támogatható.
A projekt várhatóan a VP keretében valósulhat meg.
A visszajelzések alapján kérjük a projektek továbbfejlesztését
KÉRJÜK ADJA MEG A HIÁNYZÓ INFORMÁCIÓ(KAT)!
Rövidítések
TOP: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
EFOP: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
KEHOP: Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program
GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program
KÖFOP: Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Op. Program
MAHOP: Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Kódok
OK: a projektjavaslat illeszkedik a TOP-hoz, megfelelő kidolgozottságú
OK (G): a gazdaságfejlesztési fókuszú projektjavaslat illeszkedik a TOP-hoz,
megfelelő kidolgozottságú
M: a projektjavaslat módosítása szükséges a visszajelzések alapján
Á: a projektjavaslat ágazati operatív programban valósulhat meg

Püspökladányi járás

TOP Intézkedések tematikája
2015 februárjában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatását hagyta jóvá
az Európai Bizottság, melynek eredményeként Magyarország-szerte (a fővárosi régión kívül)
3,97 milliárd euró összértékű beruházás fog megvalósulni. Ehhez a finanszírozás több mint
85%-át az Európai Unió biztosítja.

Az alábbi táblázat bemutatja az elfogadott operatív program 5 prioritását, valamint az azokhoz
kapcsolódó támogatandó tevékenységeket.

1. PRIORITÁS: TÉRSÉGI GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A
FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSÉRE

1.1 intézkedés (Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése)
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

Iparterületek,
ipari
parkok,
technológiai
parkok,
inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok
fejlesztésére, kiemelten a szolgáltatás-fejlesztésre fókuszál.
A beavatkozás lehetőséget biztosít a vidéki gazdaság üzleti
infrastrukturális hátterének támogatására a Vidékfejlesztési
Program (VP) intézkedéseivel összhangban. Ennek keretében
a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai
ellátásának
helyi
alapanyagokra
alapozott
továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz
fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben (VP
vidéki térség definíció szerint). A helyi piacszervezéshez,
helyi termék-előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi
piacra jutását elősegítő, termelést követő műveletekhez,
kezeléshez (ún. „post harvest manipuláció” jellegű: pl.
tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás kapcsolódó)
közösségi, önkormányzati többségi tulajdonú agrárlogisztikai
infrastruktúra kialakítása, szolgáltatásként történő biztosítása
valósulhat meg valamennyi településen.
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások. A
város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi
fejlesztési stratégiához illeszkedő komplex projektek
esetében CLLD szervezetek.
Ipari Park: max. 2 Mrd. Ft.
Ipari park fejlesztése kizárólag ipari park címmel rendelkező
iparterület esetében lehetséges.
30-100% (tevékenységenként változó)

1

1.2 intézkedés (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

Az intézkedés célja a térségi szintű, turisztikai
termékcsomagok és tematikus turisztikai fejlesztések
támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő
elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg.
Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai
vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség
turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség, a
térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság
élénkítése és a foglalkoztatás növekedése érdekében.
A támogatással elsősorban helyi ökoturisztikai fejlesztések,
kulturális látványosságok, turisztikai célú kerékpárutak
ráhordó szakaszai valósulhatnak meg.
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
civil szervezetek, egyházak.
15-800 millió Ft., speciális esetekben max. 2 Mrd. Ft.

50-100% (tevékenységenként változó)

1.3 intézkedés (A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés)
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

Az intézkedés keretében a TEN-T hálózaton kívüli utak közül
az országos közúthálózat alacsonyabb rendű, jellemzően 4-5
számjegyű útjainak és belterületi önkormányzati utak (kivéve
mezőgazdasági és erdészeti utak) burkolatának és
alépítményeinek felújítása, fejlesztése támogatható, beleértve
a városok gazdasági övezeteit feltáró elkerülő utak, valamint
az országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető utak
kialakítását, fejlesztését is.
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.
NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt), helyi közlekedési
társaságok, helyközi közlekedési társaságok, MÁV Zrt.
50-1500 millió Ft.

50-100% (tevékenységenként változó)

2

1.4 intézkedés (A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével)
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Az intézkedés a 3 éves kor alatti gyermekek elhelyezését és a
3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja. A TOP
elsősorban az önkormányzati fejlesztésekre fókuszál, de a
minél rugalmasabb és költséghatékonyabb szolgáltatások
megvalósítása érdekében teret kíván adni az egyéb alternatív
gyermekmegőrzési formáknak is (pl. családi napközik vagy
óvodával integráltan működő bölcsődék) annak érdekében,
hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást
lehessen kialakítani az adott térségben, településen.

Kedvezményezetti kör

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek,
helyi önkormányzatok és társulásaik, országos és helyi
nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, egyesületek,
egyházak, alapítványok, civil szervezetek, non-profit
szervezetek.
1-300 millió Ft.

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

100%
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2. PRIORITÁS: VÁLLALKOZÁSBARÁT, NÉPESSÉGMEGTARTÓ
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Az intézkedés keretében tervezett tevékenységek 3
beavatkozási területen valósulnak meg:
Gazdaságélénkítő
településfejlesztés,
I.
gazdasági,
környezeti
és
társadalmi
szempontból fenntartható városszerkezet és
vonzó környezet kialakítása;
A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a
városszerkezet vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok
térségi gazdasági központ funkcióját erősítő, a helyi
gazdaságot, kereskedelmet, szolgáltatásokat ösztönző,
ugyanakkor környezettudatos átalakítása. Kiemelten
kezelendő területek: barnamezős területek és rozsdaövezetek
rehabilitációja; a városszövetbe ágyazódó gazdasági funkciók
infrastrukturális feltételeinek javítása, a városközpontok
gazdasági funkciónak megerősítése, újjáélesztése (pl. városi,
helyi piacok, piacterek, vásárcsarnokok és kapcsolódó terek,
hagyományos kereskedelmi-szolgáltatói terek revitalizálása).
II.
Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések;
A beavatkozás keretében többnyire olyan települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések kapnak helyet,
mint például a belterületi csapadékvíz elvezetése.
A beavatkozás keretében továbbá lehetőség nyílik az
önkormányzati kedvezményezettek számára az alábbi
hulladékgazdálkodáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
megvalósítására:
- a hulladék anyagában történő hasznosítása érdekében
hasznosítási kapacitások kiépítése;
- a hulladék termikus hasznosítása, illetve a települési
maradék, vegyesen gyűjtött hulladék égetéssel történő
kezelése. A szelektív válogatóművekből olyan hulladék
képződik (kb. 500 ezer tonna /év mennyiségben), amelynek
nagyobb része égethető, ennek hasznosítása a magas fűtőérték
miatt speciális égetővel (RDF termikus hasznosító mű)
lehetséges.
- a meglévő önkormányzati hulladéklerakók rekultivációja.
III.
Szemléletformáló akciók, képzések
A fenti infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz
kapcsolódva lehetőség nyílik olyan szemléletformáló akciók
és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív
részvételével – erősítik a helyi identitást, a helyi közösségek
összetartozását és a településhez kötődést. Az identitástudat
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megőrzése a helyi közösségek tartós fejlődésének kulcsa,
amely hatékonyan tud hozzájárulni a fiatalok, családok
helyben tartásához.
Kedvezményezetti kör

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
non-profit és civil szervezetek, egyházak.

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok

50-5000 millió Ft.

Várható támogatási
intenzitások

100%
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3. Prioritás: ALACSONY SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGRA VALÓ
ÁTTÉRÉS KIEMELTEN A VÁROSI TERÜLETEKEN

3.1.Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

A települési, főképp városi közlekedési fejlesztések terén
kiemelt jelentőséggel bír a környezetbarát közlekedési
módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését
szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl.
buszfordulók, buszsávok és megállók) megvalósítása,
valamint a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új
közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az
integráltan megvalósított beavatkozásokhoz kapcsolódó
buszbeszerzés. Fontos terület a módváltó rendszerek
fejlesztése, köztük a P+R, B+R parkolók és csomópontok
fejlesztése
Az intézkedés hangsúlyt helyez a kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítására. A kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése terén lehetőség nyílik a helyi, helyközi, hivatásforgalmi és egyéb célú kerékpárforgalmi létesítmények
építésére és felújítására, a kerékpáros közlekedési
infrastruktúra
bővítésére,
a
műszakilag
és
forgalomtechnikailag nem megfelelő kerékpárforgalmi
létesítmények, balesetveszélyes gócpontok korrekciójára.

Kedvezményezetti kör

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
központi költségvetési szervek és intézményeik, közösségi
közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó
gazdasági társaságok (helyi és helyközi közlekedési
társaságok), jogszabály alapján meghatározott kizárólagos
építtetők (pl. NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

Projektméret

50- 10 000 millió Ft.

Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok

Az autóbusz beszerzések csak integrált fejlesztések
részeként valósulhatnak meg.

Várható támogatási
intenzitások

100%
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3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények,
infrastruktúra
energia-hatékonyság-központú
rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása.
Az önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és
infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló
energiaforrások alkalmazása.
Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló Önkormányzatok Fenntartható
Energia
Akcióprogramjai
(SEAP)
elkészítésének
támogatása .
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
valamint azok az intézmények, amelyek önkormányzati
tulajdonú épületen látnak el üzemeltetési, működtetési,
feladat-ellátási felelősséget, illetve a szemléletformáló akciók
esetében ezeken túl civil szervezetek. A város-vidéki
kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési
stratégiához illeszkedő megújuló energetikai projektek
esetében CLLD szervezetek.
15-1500 millió Ft.

100%
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4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

Az intézkedés lehetőséget nyújt egyrészt a helyi
önkormányzatok egészségügyi alapellátási szolgáltatásának
helyet adó épületek korszerűsítésére, felújítására, átalakítására,
illetve indokolt esetben új létesítésére.
Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének
keretében a háziorvosi szolgálatnak –felnőtt, gyermek, vegyes
praxis –, fogorvosi szolgálatnak, központi alapellátási
ügyeletnek és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek,
épületrészek fejlesztésére, új építésére, továbbá a nem iskolai
épületekben működő iskolaorvosi rendelők infrastruktúra
fejlesztésére is lehetőség lesz annak érdekében, hogy az egyes
településeken, minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak
a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező
egészségügyi intézmények szolgáltatásai.
Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek, helyi
önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek,
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil
szervezetek, egyházak, egyesületek, alapítványok, non-profit
szervezetek.
10-60 millió Ft., új építés esetén maximum 200 millió Ft.

100%

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Az intézkedés a társadalmi leszakadás mérséklése érdekében, a
családokról, gyerekekről, fogyatékosokról, az időskorúakról,
szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről gondoskodó
szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztését
támogatja. Az intézkedés célja a Szociális törvényben és
Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások
elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők
számára,
új
szolgáltatások
infrastruktúrájának
megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő
ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
A nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékkal élők,
hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek
nappali ellátása), a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat
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fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek
bővítése új intézmények létesítésével, illetve a már működő
szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével.
A támogatandó szociális alapszolgáltatások:
A Szociális törvény 57 § (1) c-j pontjában definiált
szolgáltatások:étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátások.
A támogatandó gyermekjóléti alapellátások:
A Gyermekvédelmi törvény 15. § (2) a) és c) pontjában
nevesített szolgáltatások közül a gyermekjóléti szolgálat.
Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
civil szervezetek, egyházak, egyesületek, alapítványok,
non-profit szervezetek.
3-150 millió Ft.
A beavatkozások között tartós bentlakásos intézmények
finanszírozására nem kerül sor.

100%

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően három
típusú akcióterületre irányulnak:
· Ipari technológiával épült lakótelepek, ahol a cél annak
megelőzése, hogy a lakótelepek a későbbi gettósodás
színhelyeivé váljanak.
· Városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű,
vegyes
lakosság
összetételű,
leszakadással
veszélyeztetett városrészek, ahol a cél a további
szegregációs folyamatok megállítása, és lehetőség
szerint a terület státuszának emelése.
· Városi szövetbe ágyazott vagy a településtesttől
elkülönült
(telepek,
kolóniák),
jellemzően
hagyományos építésű leszakadó városrészek, ahol
marginalizált közösségek élnek és a cél az illegális
lakhatás és a veszélyes lakókörülmények felszámolása,
az ott élők integrálása a városi környezetbe.
A szociális városrehabilitációs beavatkozások egyrészt a
hátrányos helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások
jobb elérhetőségének feltételeit kívánják megteremteni,
másrészt az épített környezet fejlesztése által a cél az
életkörülmények javítása, a felzárkóztatást és beilleszkedést
9

Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

segítő közösségi funkciók és alapvető infrastrukturális igények
kielégítése és megteremtése.
A lakhatási körülmények javítása a városrehabilitációs
projektek alapvető célja.
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil
szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok és szövetkezetek.
50-2000 millió Ft.
Az intézkedés keretében kizárólag városi jogállású
településeken valósíthatók meg programok.
100%
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5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés
és társadalmi együttműködés

5.1.Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási
együttműködések (paktumok)
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

Az intézkedés közvetlen célja megyei és helyi foglalkoztatási
együttműködések (paktumok) létrehozásának és működésének
támogatása,
tevékenységi
körük,
eredményességük,
hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű
akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők
munkához juttatása. Ezek a beavatkozások közvetlenül
kapcsolódnak az 1. prioritásban támogatott foglalkoztatási célú
gazdaságfejlesztési beavatkozásokhoz, azokkal szinergiában,
programalapon valósulnak meg.
Az intézkedés kétszintű beavatkozással és három
komponenssel működik:
· Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
· Helyi foglalkoztatási együttműködések
· Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak
foglalkoztatási és képzési támogatása
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil
szervezetek, megyei kormányhivatalok munkaügyi központja,
képző intézmények.
5-1000 millió Ft.

50-100%

5.2.A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Az intézkedés célja a TOP 4. prioritásának 3. intézkedésével
(szociális városrehabilitáció) összhangban, azt kiegészítve a
városi
szövetbe
ágyazott
leszakadó,
leszakadással
veszélyeztetett városrészekben és a településtesttől elkülönült
telepeken élők tekintetében a szegénység, a társadalmi és a
munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása,
valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció
feltételeinek a megteremtése. Az intézkedésen belül hangsúlyt
kap az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása,
fejlesztése, az oktatási hátrányok leküzdése, a leszakadással
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Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

veszélyeztetett egyének és csoportok jövedelemszerzésre való
képessé tételét célzó közösségi és egyéni szociális munka.
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil
szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok és szövetkezetek.
15-500 millió Ft.

100%

5.3.Helyi közösségi programok megvalósítása
Intézkedésen belüli
támogatandó
tevékenységek

Kedvezményezetti kör

Projektméret
Intézkedésre vonatkozó
speciális feltételek,
jogosultságok
Várható támogatási
intenzitások

Az intézkedés főképp az alábbi tevékenységeket tartalmazza:
· Helyi közösséget és identitást erősítő akciók, például
közösségi programok, szabadidős programok,
partnertalálkozók, szemléletformálás, kulturális és
természeti örökséggel kapcsolatos helyi programok,
hagyományőrzés, néprajzi oktatás, hagyományalapú
tudás erősítésére építő programok.
· Helyi közösségfejlesztési programok megvalósítása,
összhangban az EFOP közösségfejlesztést célzó
programjával.
· Helyi partnerségi együttműködések szervezése,
erősítése, pl. a helyi érdekek érvényesítését és
szükségletek kielégítését célzó civil szerveződések
elősegítése, a helyi szükségletek alapján, aktuális
témákban
participatív
tervezési
gyakorlatok
kezdeményezése.
· Ösztöndíjprogram, pl. egyéni kiválóság támogatása,
megyei szintű ösztöndíjrendszerek kialakítása, fiatalok
településen
tartását,
visszatérését
segítő
kezdeményezések.
· Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság
javítását segítő intézkedések (pl. helyi bűnmegelőzési
stratégiák, tolerancia- és drogprevenciós programok
stb.)
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások,
képző intézmények, egyházak, civil szervezetek, társasházak,
érdekképviseletek.
5-50 millió Ft.

100 %
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