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„Mindentől messze, a szívhez közel” humán kapacitás fejlesztés a Derecskei Mikortérségben 

EFOP-3.9.2-16 – Konzorciumi megállapodás jóváhagyása  
 

 
Tisztelt Képviselőtestület!  

 

Fenti címen Derecske Város  Önkormányzata pályázatot nyújtott be, mely pályázat konzorciumi 

együttműködés keretében valósulna meg.  
A megvalósíthatósági tanulmány a project céljait az alábbiakban határozza meg:  

„A humán közszolgáltatások kapacitásának fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása, az ezen a téren tapasztalható területi különbségek és különösen a 

településméretekből adódó társadalmi hátrányok kompenzálása komplex megközelítéssel különös 

tekintettel a tartós szegénységben élő gyermekek, fiatalok és családjaikra.  

Ezért stratégiai célul tűzte ki Derecske járás 5 településén, Derecskén, Létavértesen és 

vonzáskörzetükben, valamint Hosszúpályiban, Monostorpályiban és Kismarjában a 

közszolgáltatásban dolgozók képzettségének javítását, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott 

szolgáltatások minőségét és hatékonyságát különösen a kis közösségekre ható szolgáltatások 

kialakításával, személyre szabásával, a szolgáltatási helyek számának és mennyiségi kapacitásának 

növelésével, a nyújtott szolgáltatások körének bővítésével, az integráltság, a minőségi jellemzők 

javításával a területi hátrányok kompenzálása érdekében. „  
 
Létavértest érintően az alábbi tevékenységek kerülnek megszervezése és lebonyolításra: bölcsődei 

dolgozók képzése, kiégés elleni-, agressziókezelési, konfliktuskezelési tréning, szupervízió szervezése,, 

jó gyakorlat szakmai konferencia, szakmai út-testvértelepüléssel, illetve tanulmányi kirándulások 

szülők, gyerekek, pedagógusok bevonásával stb, ezen túlmenően a programokkal kapcsolatos 

eszközök beszerzése.  

Létavértest érintően összesen 120 millió forint használható fel a program keretében.  

Az irányító hatóság a gesztor település Derecske részére mindössze 5 napot biztosított a 

költségcsökkentés, valamint a konzorciumi szerződés benyújtására.  
 
A konzorciumi szerződés jóváhagyásához szükséges az érintett Képviselőtestületek döntése. A 

konzorciumi megállapodás az előerjesztés mellékletét képzi, mely elektronikus úton került 

megküldésre.  

 

Határozati javaslat:  



 

135/2017. (XI.28.) Öh. számú határozat 

A Képviselőtestület  

jóváhagyja   a EFOP-3.9.2-16 kódszámú Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben kiírásra benyújtott és 

támogatott „Mindentől messze, a szívhez közel” humán 

kapacitásfejlesztés a Derecskei mikortérségben project 

megvalósítása érdekében  a Derecskei Mikortérség Konzorcium 

konzorciumi együttműködési megállapodását a melléklet 

szerint.  

Megbízza Menyhárt Károly polgármestert, hogy a Konzorcium 

gesztorát, Derecske Város Önkormányzatát  a döntésről 

értesítse.  

Határidő:  azonnal  

Felelős:   Menyhárt Károly polgármester  

 

 
 
 
Létavértes, 2017-11-23 

 

 

 

       Menyhárt Károly  

       polgármester  

 
 
 
 
 
 


