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Egyszerű többség, vita nélkül 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. szeptember 20-i ülése 6. 
számú napirendi pontja 

 

Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú „Tolna Megyei 
felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz 
kapcsolódóan” című pályázat előrehaladásáról  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be EFOP-1.6.3-17-2017-
00012 azonosító számmal „Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a 
helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” címmel, mely a támogatói 
döntés értelmében a 65.000.000 Ft igényelt támogatásban részesült 100 % 
támogatás intenzitás mellett, önerő hozzáadása nélkül. A projekt megvalósítására a 
2017.12.19-én hatályba lépett Támogatói okirat alapján 2018.01.01- 2020.12.31-ig 
volt lehetőség, de Támogatói okirat módosítás következtében a megvalósítás 
időszaka 2018.04.01 - 2021.03.31-ig tartó időszakra változott. 
 
A projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat megyei szintű koordinációs és 
konzultációs rendszert alakít ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai 
együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a 
közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé 
váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések 
lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.  
 
A projekt alapvető célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában 
foglalt országos szintű felzárkózás-politikai célok megvalósítása a területi szintű 
szereplők és döntéshozók bevonásával. A projekt megvalósítása által a stratégia 
alapelvei Tolna megyében hatékonyan érvényesülni fognak, elősegítve ezzel a 
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét, integrációját és felzárkózását. 
 
A projekt célja a hátrányos helyzetű célcsoportok támogatását illetően az országos 
szintű és a lokális, településszintű problémamegoldás mellett egy újabb perspektíva, 
a megyei szintű helyzetfeltárás és lehetőségek összehangolása. A projektben 
kialakításra kerülő, egész Tolna megyére kiterjedő koordinációs és konzultációs 
rendszer elősegíti a célcsoporttal szereplők közötti eredményes együttműködést 
annak érdekében, hogy az esélyegyenlőséget és a felzárkózást érintő megyei szintű 
problémákra megoldást lehessen találni. 
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A projekt végrehajtásával rendszeresebbé, összehangoltabbá és hatékonyabbá 
válnak a települési önkormányzatok közötti együttműködések, így a tapasztalatcsere 
és a kooperáció által tágabb platformon nyílik lehetőség a hátrányos helyzetű, 
többségi társadalom által bizonyos szempontok szerint diszkriminált célcsoportok 
felzárkózásának, integrációjának és esélyegyenlőségének biztosítására, továbbá a 
közszolgáltatások megszervezésére. 
 
A projekt előkészítése és megvalósítása során is a Tolna Megyei Önkormányzat 
szakmai együttműködő partnere a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Tolna Megyei Kirendeltsége. 
 
A projekt keretében 2018. április 01-vel 1 fő felzárkózási munkatárs felvételre került, 
valamint a hivatali munkavállalók közül a projektmenedzsment kiválasztásra került.  
Megtörtént a pályázatban rögzített eszközök beszerzése, az irodaszerek időarányos 
megvásárlása, valamint egy éves időtartamra a rendezvények szervezésével, 
lebonyolításával kapcsolatban megkötésre került a vállalkozói szerződés. 
 
A projekt során félévenként megyei felzárkózási fórumra, munkacsoport ülésekre 
várja az önkormányzat a felzárkózással érintett szakterületek képviselőit.  
 
A fórumok, a munkacsoportok, valamint a megyei kérdőíves felmérés nyomán a 36 
hónapos megvalósítási időszak végére elkészül a Tolna Megyei Szolgáltatási Út 
Térkép. Az elkészülő dokumentum feltárja majd a megyei szolgáltatási ellátottságot, 
a helyi esélyegyenlőséget érintő hiányosságokat. A pályázati felhívás elvárása, hogy 
a széles körű bevonásra épülő projekt eredményeinek be kell épülnie a megyei 
fejlesztéspolitikai dokumentumokba. 
 
 
A projekt keretén belül 2018.09.12-ig megvalósult rendezvények, szakmai tartalmak: 
 
A szolgáltatások feltérképezése céljából a megyében működő települési 
önkormányzatok kérdőíves felmérése megtörtént. 
 
Megyei Felzárkózási Fórum: 

 
 2018. augusztus 28. Megyei Felzárkózási Fórum 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat projektindító rendezvényén megszólította a 
szakigazgatási szerveket, a közoktatás, köznevelés, szakképzés intézményi 
képviseletét, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mentorhálózatát, a 
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságot, valamint civil szervezetek képviselőit. Az 
elkövetkező időszakban együttműködés különösen fontos az Önkormányzat 
számára, hiszen a partnerségre felkért szervezetek tapasztalataira, ötleteire, a 
szakmai területeken fellelt problémák megismerésére is irányul a projekt 
tevékenysége. A Fórumon feladatként a jelenlévőkkel közösen megfogalmazódott, a 
szolgáltatási hiányok feltárása, a kiküszöbölésüket segítő együttműködési 
lehetőségek feltérképezése, és megoldási javaslatok megfogalmazása közös erővel. 
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Munkacsoport: 
 2018. május 28 munkacsoport ülés 
 2018. július 18 munkacsoport ülés 
 2018. augusztus 28 munkacsoport ülés 

 
 
A projekt megvalósítása folyamán a Tolna Megyei Önkormányzat a hátrányos 
helyzetű célcsoportonként, munkacsoportokat hoz létre, amelyek a szolgáltatási 
hiányok kiküszöbölését segítő együttműködési lehetőségeket feltérképezik, feltárják, 
és megoldási javaslatokat fogalmaznak meg a Fórum számára. 
 
A munkacsoportok ülésein célul tűzte ki, hogy olyan problémákat és javaslatokat 
emeljen ki, amelyek a megyében valós problémát jelentenek, hátrányos helyzetű 
célcsoportokat érintő javaslatokat tegyen. A munkacsoport ülésén célokat 
fogalmazott meg a munkacsoport. Kiemelkedő célként fogalmazódott meg, 
szakképzési lemorzsolódás. Országosan és Megyei szinten is nagymértékű a 
szakképzésből a lemorzsolódás. Közös célként megfogalmazható, a pályaelhagyók 
létszámának csökkentése, a tudatosabb, valós pályaválasztáson alapuló szakképzés 
választása. E cél megvalósítása és a közös gondolkodás érdekében törekszünk az 
együttműködés kialakítására a Szekszárdi Szakképzési Centrum és a Tolna Megyei 
Önkormányzat között. Javaslattal élünk a felek közötti együttműködési megállapodás 
megkötésére. Integrációs feladatnak tekinti a munkacsoport a roma származású 
személyek bevonását a nagyobb elfogadás érdekében, a szülő kompetenciák 
fejlesztését, a családi szocializációs szerepének hangsúlyozása. illetve a mindehhez 
kapcsolódó előadások, jó példák bemutatását. Szintén célként fogalmazódott meg az 
ülésen az idősek, hátrányos helyzetűek infokommunikációs fejlesztése. Ennek 
érdekében a képzési lehetőségek felkutatását céloztuk meg.  
 

Közösségi együttműködést erősítő rendezvények: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a projekt keretein belül közösségi együttműködést 
erősítő rendezvényeket valósít meg a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz 
kapcsolódóan széles körűen, az adott témában érintett lakossági bevonással.  
 
A rendezvények olyan együttműködési modellek bemutatását, kialakításuk 
kezdeményezését szolgálják, amelyeknek céljai például életvezetési tanácsadás, 
családi életvitelre nevelés, adósságkezelési tanácsadás pénzügyi integráció. 

 
 2018. július 30 Közösségi együttműködést erősítő rendezvény Bogyiszló 
 2018. szeptember 6 Közösségi együttműködést erősítő rendezvény Kajdacs 

 
 

Első mérföldkő végéig (2018.09.28) tervezett rendezvények: 
 

 2018. szeptember 20 Közösségi együttműködést erősítő rendezvény Fürged 
 2018. szeptember 24 fórum 
 2018. szeptember 24 munkacsoport ülés 

  
   



4 
 

 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2018. (IX.20.) közgyűlési határozata a 
Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 
azonosítószámú „Tolna Megyei felzárkózás-
politikai együttműködések a helyi 
esélyegyenlőségi programokhoz 
kapcsolódóan” című pályázat előrehaladásáról  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 
azonosítószámú „Tolna Megyei felzárkózás-politikai 
együttműködések a helyi esélyegyenlőségi 
programokhoz kapcsolódóan” című pályázat 
előrehaladásáról szóló tájékoztatót. 
 

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 

Szekszárd, 2018. szeptember 13. 
 
 
        Fehérvári Tamás 
       a Közgyűlés elnöke 


