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1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A támogatott projekt
A Konzorcium „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok” című felhívásra nyújtott be pályázatot, amelyet a Közreműködő Szervezet
támogatásban részesített. Jelen dokumentum célja, hogy a pályázat megvalósítására
vonatkozóan iránymutatásokat adjon a projekt sikeres lebonyolításához.
A támogatott projekt kódja: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010
A támogatott projekt címe: Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi
befogadásért

A projektet megvalósító konzorcium, feladatai és a támogatás összege
A projekt megvalósítása érdekében a pályázat előkészítési szakaszában három szervezet állt
össze, írta alá a konzorciumi megállapodást, amelyben támogatás esetén vállalta a projekt
megvalósítását. A fent megnevezett projekt támogatási összege összesen: 52.531.269 Ft.
Az alábbiak szerint oszlanak meg a költségek és a tevékenységek a partnerek között:
Konzorcium vezetője: Mezőhegyes Város Önkormányzata
Támogatás összege: 42.049.315 Ft
Tevékenységek:
1 darab Projekt előkészítő tanulmány elkészítése
Beszerzések lebonyolítása
18 alkalommal Életvezetési tanácsok program megvalósítása
18 alkalommal Egészséges életmód tanácsok program megvalósítása
14 alkalommal Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok program megvalósítása
24 alkalommal "Okos konyhakert" program megvalósítása
3 alkalommal Szűrőnap megvalósítása
3 alkalommal Egészség(es)nap megvalósítása
56 hónapig 1 fő Szakmai vezető alkalmazása, részére utazási költség biztosítása
56 hónapig 2 fő Szociális munkás alkalmazása, részükre utazási költség biztosítása
3 darab C típusú tábla elkészítése
1 darab aloldal létrehozása
1 darab fotódokumentáció elkészítése
1 darab térképtér feltöltése
650 darab plakát elkészítése
2.600 darab szórólap elkészítése
900 darab kiadvány elkészítése
24 alkalommal Szociális szupervízió program megvalósítása
1 darab KBT (Közösségi Beavatkozási Terv) elkészítése
6 alkalommal Támogató csoport megvalósítása

1 darab ITS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) elkészítése

Konzorciumi partner: Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
Támogatás összege: 9.169.400 Ft
Tevékenységek:
18 alkalommal Idősklub program megvalósítása
4 alkalommal "Együtt a természetért" - környezetvédelmi nap megvalósítása
3 alkalommal Bűnprevenciós nap megvalósítása

Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Támogatás összege: 1.312.554 Ft
Tevékenységek:
56 hónapig 1 fő projektmenedzser alkalmazása
projektmenedzsment részére kis értékű eszközök és utazási költség biztosítása

A projekt céljai
A projekt célrendszerét az alábbi ábrán foglaltuk össze. A projekt fő célja, hogy a leszakadó
területeken élő személyek kirekesztése és marginalizációja csökkenjen, ezek ellen fogjanak
össze a lakosok. Ezen átfogó cél a pályázati útmutatóval összhangban van. Ahhoz, hogy a fő
cél elérhető legyen, további specifikus célok meghatározására volt szükség, amiket még
tovább bontottunk. Ennek indoka, hogy az egyes tevékenységek így alcélokhoz
rendelhetőek, minden tevékenységnek megvan a maga célja, amit el kell érjen, és
amennyiben ezek sikerülnek, akkor a specifikus célokat is elérik, amellyel biztosítható az, hogy
a projekt átfogó célja is megvalósul. Ebben az esetben a projekt sikeresen zárul, hiszen a
kitűzött célokat maradéktalanul elérte.

A projekt indikátorai
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek
száma: 290 fő
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 27
fő
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az
akcióterületen: 19 fő
Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma: 260 fő
A fejlesztés eredményei
Projektmenedzsment
3 fős Projektmenedzsment szervezet biztosítása
o

56 hónap projektmenedzsment, 1 fő projektmenedzser alkalmazása

o

56 hónap szakmai vezetés, 1 fő szakmai vezető foglalkoztatása

o

56 hónap szociális munka, 2 fő szociális munkás foglalkoztatása
▪

46 db egyéni fejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata legalább 3
havonta

Kommunikációs feladatok biztosítása
56 hónap kötelező nyilvánosság biztosítása
o

3 db C típusú projekttábla elkészítése és kihelyezése

o

1 db aloldal létrehozása és működtetése

o

folyamatos fotodokumentáció készítése

o

1 alkalommal Térképtér feltöltése

2.600 darab szórólap elkészítése - 200 db szórólap/rendezvény/alkalom (szűrőnap,
egészségnap, környezetvédelmi nap, bűnmegelőzési nap)
650 darab plakát elkészítése - 50 db plakát/rendezvény/alkalom (szűrőnap,
egészségnap, környezetvédelmi nap, bűnmegelőzési nap)
900 darab kiadvány elkészítése - 5 téma x 150 db kiadvány programokhoz
kapcsolódóan, 3 alkalom x 50 db szűrőfüzet
Programelemek
18 alkalom Életvezetési tanácsok program megvalósítása, legalább 180 részvevő
elérése
18 alkalom Egészséges életmód tanácsadás program megvalósítása, legalább 180
részvevő elérése
14 alkalom Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok program megvalósítása, legalább
140 részvevő elérése
24 alkalom ""Okos konyhakertem"" program megvalósítása, legalább 360 résztvevő
elérése
18 alkalom Idősklub program megvalósítása, legalább 270 résztvevő elérése
Rendezvények

3 alkalom Szűrőnap megvalósítása, legalább 120 részvevő elérése
3 alkalom Egészség(es) nap megvalósítása, legalább 450 részvevő elérése
4 alkalom ""Együtt a természetért"" - környezetvédelmi nap megvalósítása, legalább
600 résztvevő elérése
3 alkalom Bűnprevenciós nap megvalósítása, legalább 450 résztvevő elérése

Támogató tevékenységek
24 alkalom Szociális szupervízió megvalósítása
1 darab Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése
1 darab Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése
6 alkalommal Támogató csoport megvalósítása

A fejlesztés hatásai
A leszakadó területeken élő személyek kirekesztése és marfinalizációja csökken.
Csökken az antiszegregáció.
Fejlődik a célcsoport tagok fundamentális életkészsége.
Nő a munkaerő-piaci intergráció, nő a munkára való hajlandóság.
Fejlődik a közszolgáltatások elérhetősége, növekszik az egyenlő hozzáférés biztosítása
a közösségi szolgáltatásokhoz.
Javulnak a szociális mutatók, csökkennek a szociális problémák.
Kialakul az egységes, összetartó és befogadó közösség.
Növekszik a társadalmi kohézió.
Kialakul a hosszútávon is fenntartható és élhető város.
Önfenntartó közösségek alakulnak.
Nőnek a szolgáltatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciái.
Csökken a bűncselekmények száma.
A projekt nem járul hozzá a település más területein az alacsony státuszú lakosság
koncentrációjának növekedéséhez. Ennek megfelelően jelentős területfelértékelő
(piaci hatásokat generáló funkcióbővítő) beavatkozások esetén vizsgálandó a
megvalósítás alatt a program lakossági mozgásokra gyakorolt hatása, tehát be kell
majd mutatni a KBT mellékleteként, hogy a terület felértékelődése várhatóan hogyan
fog hatni az alacsonyabb státuszú lakosság költözési hajlandóságára, illetve ha a
lakossági mozgást tudatos önkormányzati politika (költöztetés, bérlakások
elidegenítése) kíséri, akkor ezen politika kiszorítási hatásait hogyan kívánja az
önkormányzat mérsékelni.
A fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesülnie fog az alacsony
státuszú lakosok részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások
(közszolgáltatások, szociális ellátások, stb.) rendszeréhez való hozzáférésnek, és így
biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség.
A tervezett közösségi, és képzési foglalkoztatási programok hozzájárulnak a terület
szociális problémáinak kezeléséhez.

Módosítások
A projekt szakmai tartalmában módosítás nem történt a támogatott pályázatban
elfogadotthoz képest, az együttműködő partnerek a támogató csoport ülésen az abban
foglaltakkal egyetértettek.
A projekt ütemezése módosításra került, jelen KBT tanulmányban a módosított tevékenység
ütemezés alapján került megtervezésre a pénzügyi terv.
Megjegyzés
A KBT a projekt megvalósítási szakaszt mutatja be a sablont követve, minden erre vonatkozó
főbb információt tartalmaz, a KBT-ben foglaltak mentén valósul meg a projekt.
A konzorciumi partnerek vállalják, hogy a beavatkozási tervet naprakészen tartják a
megvalósítási idő alatt. Az esetleges módosításokat a szakmai vezető átvezeti, továbbá a
megbeszélések jegyzőkönyvei, feljegyzései, jelenléti ívei a KBT mellékletét képezik.

2 HELYZETELEMZÉS
A KBT 2. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal.

3 A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE
3.1

Akcióterület kijelölése

A KBT 3.1. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal.

3.2

Jogosultság igazolása

A KBT 3.2. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal.

3.3

Célok

A KBT 3.3. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal.

3.4

Megelőző felzárkóztató
bemutatása

és

település-rehabilitációs

tevékenységek

Az akcióterületen a szociális munka jelenleg a család-és gyermekjóléti szolgálat keretén belül
biztosított. A szolgálat általános szociális és mentális ellátást biztosít a szociális és
mentálhigiénés problémák megelőzése, az egyének, családok életvezetési készségeinek
megőrzése érdekében. A szolgálat feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások
közvetítésével látja el. A család- és gyermekjóléti szolgálat alapvető feladata a
Mezőhegyesen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének javítása és megtartása,
az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének
elősegítése. Feladatuk továbbá a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése, családjaik életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés
problémák megoldása, krízishelyzetbe került egyének és családok segítése, az okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése.
A fentiekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szolgálat a következőket
biztosítja a település lakosai részére:
- a gyermek veszélyeztetettségét, a család, a személy krízishelyzetét észlelő jelzőrendszer
működtetése,
- szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ügyekben tájékoztatás, információnyújtás,
-

ügyintézésben való segítségnyújtás,

- szociális segítő munka – családgondozás,
- környezettanulmány készítése felkérésre,
- szabadidős programok szervezése,
- adományok gyűjtése, szétosztása (ruha, játék, élelmiszer és egyéb),
- telefonálási, fénymásolási, scennelési lehetőség biztosítása,
- szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés,
- szünidei szabadidős programok szervezése, biztosítása,
- mentálhigiénés- pszichológiai- és életvezetési tanácsadás biztosítása.
A település által biztosított szociális szolgáltatások az akcióterület lakosai részére is elérhetőek.
A családgondozók folyamatosan kapcsolatot tartanak a település lakosságával a helyi
szociális problémák feltérképezése céljából. A család- és gyermekjóléti szolgálat által
szervezett rendezvényekre, adományosztásokra az akcióterületen élőket rendszeresen
tájékoztatják, tanyagondnoki szolgálat segítségével a szállítást segítik, hogy az ott élők minél
szélesebb köre igénybe vehesse a szolgáltatásokat.
Az egészségügyi ellátások hozzáférhetőségének javítása érdekében az önkormányzat
biztosítja a háziorvosokhoz, védőnőkhöz, gyógyszertárba eljutást szintén a tanyagondnoki
szolgálat által.
Szociális alapellátások közül az akcióterületen az ebédet igény szerint házhoz szállítják az
önkormányzat ételszállító járművével.
A nappali ellátást biztosító idősek klubjába az igénybe vevőket az akcióterületről
tanyagondnoki autó szállítja be- és haza az intézményből
Az akcióterületen alapellátásban lévő gyermekek száma 24 fő, mely 7 családot érint, az
ellátásba kerülés oka: életvezetési problémák, iskolai hiányzás.

Az akcióterületen védelembe vett gyermekek száma 3 fő, mely 1 családot érint, védelembe
vétel oka: családi konfliktus, családon belüli erőszak.
Az akcióterületen élők kapcsolata a családgondozókkal megfelelő, együttműködőek. A
családok ismerik a család- és gyermekjóléti szolgálat által biztosított lehetőségeket,
szolgáltatásokat. Rendszeresen kérik a segítséget ügyfélfogadásain, tanácsadásain.
Családgondozás keretein belül a családgondozók rendszeresen és szükség szerint látogatják
a családokat az otthonukban.
Az akcióterületen élők viszonylag zárt közösséget alkotnak, megszokott környezetükből
nehezen mozdíthatóak ki, problémájukat igyekeznek maguk megoldani. Bár igényük van a
különböző szolgáltatások igénybevételére, programokon, rendezvényeken való részvételre,
mégis passzívak, nem keresik ennek a lehetőségét, igényeiket sokszor magukban sem
tudatosítják.
Mezőhegyes Város Önkormányzata az utóbbi 10 évben az alábbiakban bemutatott
projekteket valósította meg a településen. Az alábbi táblázatból látszik, hogy főleg
infrastrukturális beruházásokat valósítottak meg, utak és épületek karbantartását végezték,
továbbá a biztonságosabb élettel kapcsolatos feladatokat látták el. Az óvodásoknak
egészségnevelést tanítottak és szemléletformálást végeztek. A település-rehabilitációs
tevékenységek közül a beruházásokat végezték el, egyéb humánfejlesztés nem történt. A
projektek nem kifejezetten jelen projekt beavatkozási területén valósultak meg.
Pályázati azonosító

Projekt címe
Tartalma

Támogatás
odaítélésének
éve

Megítélt
támogatás (Ft)

1.

DAOP-2.1.1/E2008-0027

Gyalogtúra útvonalak kialakítása
a Marosháton

2011

8 149 787 Ft

2.

DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0002

2012

23 051 484 Ft

3.

DAOP-5.1.2/D-09-2010-0001

2012

307 042 250 Ft

4.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0718

2012

10 000 000 Ft

5.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0723

2012

10 000 000 Ft

6.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0710

2012

10 000 000 Ft

7.

2012/104769

Böcsőde
kialakítása
Mezőhegyesen
Mezőhegyes város funkcióbővítő
fejlesztése
Egészségre
nevelés
és
szemléletformálás a mezőhegyesi
József
Attila
ÁMK
Újtelepi
Óvodájában
Egészségre
nevelés
és
szemléletformálás a mezőhegyesi
József
Attila
ÁMK
Központi
Óvodájában
Egészségre
nevelés
és
szemléletformálás a mezőhegyesi
József
Attila
ÁMK
Cuki
Óvodájában
Vendégház kormfortosabbá tétele

2012

12 000 000 Ft

8.

3149-10/2012/NAKVI

2013

4 897 782 Ft

9.

3771-7/2012/NAKVI

2013

2 029 430 Ft

10.

KEOP-7.1.0/11-2012.0032

2013

8 585 000 Ft

11.

KEOP-2012-5.5.0/A-12-20130184

Tanyagondnoki
szolgálat
fejlesztése földutak karbantartása
(útgréder)
Tanyagondnoki
szolgálat
fejlesztése földutak karbantartása
(tanyagondnoki autók fejlesztése)
Mezőhegyes
Város
szennyvíztisztításának
korszerűsítése I szakasz
Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás
energiatakarékos
átalakítása

2014

192 000 000 Ft

Pályázati azonosító

Projekt címe
Tartalma

Támogatás
odaítélésének
éve

Megítélt
támogatás (Ft)

12.

1553324069

Innovációval a múlt emlékei felé

2014

4 376 500 Ft

13.

1622408889

József Attila ÁMK színház termének
felújítása eszközbeszerzéssel

2014

14 962 350 Ft

14.

3633-9/2013/NAKVI

2014

593 200 Ft

15.

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0119

2015

35 063 782 Ft

16.

1713712000

Tanyagondnoki
szolgáltatásfejlesztés
1
db
defibrillátor, 3 db vérnyomásmérő,
3 db vércukormérő
Napelem
telepítése
a
mezőhegyesi József Attila ÁMK
épületére
Tanyagondnoki
szolgálat
gépjárműveinek cseréje

2015

14 918 032 Ft

17.

200012

2015

6 725 521 Ft

18.

TP-1-2015/5882

A közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati
fejlesztések
támogatása
Tanyagondnoki
szolgálat
fejlesztése eszközök beszerzésével

2015

592 674 Ft

3.5

A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi
intézményi együttműködések bemutatása

A KBT 3.5. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal.

3.6

Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszakifizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

A KBT 3.6. fejezete megegyezik a PET-ben foglaltakkal.

3.7

A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint
műszaki-fizikai,
infrastrukturális
jellemzőinek
bemutatása,
a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Mezőhegyes Város Önkormányzata a TOP-4.3.1.15.BS1-2016-00009 azonosító számú,
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű projekt keretében,
a külterületi szegregátumban lakó három család lakhatásának biztosítása érdekében három
szociális bérlakást épített.
A lakások az önkormányzati tulajdonú 28/10 hrsz.-ú, Hild János utcai ingatlan megosztása
után kialakuló 28/27 hrsz.-ú és a 28/28 hrsz.-ú telken kerültek felépítésre. A 28/27 hrsz.-ú 1316
négyzetméter területű telken egy lakásos lakóépület, a 28/28 hrsz.-ú 1979 négyzetméter
területű telken kétlakásos lakóépület épült.
A lakóházak a belvárosi elhelyezkedés miatt kondenzációs gázkazánról üzemelő, hőszigetelt,
fokozott légzárású műanyag nyílászárókkal ellátott, összkomfortos épületek, amelyek
megfelelnek a jelenleg hatályos magas épületenergetikai követelményeket előíró építési
jogszabályoknak, így alacsony költséggel üzemeltethetők.
A lakások teljes körűen bútorozottak, felszereltek.

A lakásokhoz tartozó terület nagyságából adódóan alkalmas arra, hogy a családok
konyhakertet alakítsanak ki, mely a család kiadásait nagy mértékben csökkentheti.
Az ingatlanokhoz bölcsőde és óvoda 500 méterre található.
A háziorvosi rendelő és a gyermekorvosi rendelő szintén a Hild János utcában található, mely
400 méter a lakásoktól.
Vasútállomás, buszok indulása- érkezése (helyi, helyközi és távolsági) 600-700 méteren belül
található.
Élelmiszerboltok, posta szintén 600-700 méter távolságra vannak.
A lakókörnyezet infrastrukturális ellátottsága megfelel a napjainkban megkívántaknak.

4 AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA
4.1

Az akcióterület beavatkozásai

A projekt megvalósítási ideje módosult: 2017.06.01. – 2022.06.30. Ennek megfelelően a
tevékenységek újra ütemezése is megtörtént. Az alábbi táblázatok segítségével bemutatásra
kerülnek az akcióterület beavatkozásai a PET-ben foglaltak szerint.
Tevékenység neve

Projekt-előkészítő tanulmány (PET)

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Projekt-előkészítő Tanulmány

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Stratégia és intézkedések meghatározása
Célcsoport: nem releváns

Tevékenység szakmai leírása

Mellékleteivel együtt elkészül a Projekt-előkészítő
Tanulmány (PET), mely az akcióterület kijelölésén és
helyzetelemzésén túl, tartalmazza annak társadalmi,
környezeti, gazdasági, műszaki-fizikai és infrastrukturális
bemutatását, a problémák feltárását, az igények
felmérését, a célok és azok érdekében tett lépések
megjelölését, továbbá a támogatási kérelemben
bemutatott programot.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete

2016. március

Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység
költsége (Ft)

A pályázat kötelező eleme.

2016. április

megvalósításának

becsült

2 626 536 Ft

Tevékenység neve

3 árajánlatos beszerzés

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért
Alapítvány

Közhasznú

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Beszerzés

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A fejlesztés beszerzéseinek jogszabály szerinti
lebonyolítása
Célcsoport: nem releváns

Tevékenység szakmai leírása

A közbeszerzéssel nem érintett, nettó 8 millió Ft alatti
beszerzések lebonyolítása.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
beszerzési terv szerinti 3 árajánlatos beszerzési eljárások
lefolytatása.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. január

Megvalósítás tervezett vége

2018. január

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

0 Ft

Tevékenység neve

Projektmenedzser

Tevékenység gazdájának megnevezése

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Projektmenedzsment

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A projekt irányítása, koordinálása
Célcsoport: nem releváns

Tevékenység szakmai leírása

Munkaviszonyban
kerül
alkalmazásra
egy
(projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező
projektmenedzser, akinek a projekt teljes időtartama
alatt a munkaideje alátámaszthatóan eléri a heti 4 órát,
illetve legalább 1 év uniós társfinanszírozással
megvalósuló
projekt
megvalósításában
szerzett
tapasztalattal is rendelkezik. Feladatai:
a projekt irányítása
a kitűzött célok ellenőrzése
a projekt folyamatának minőségbiztosítása
a pénzügyi folyamatok és a szakmai teljesítések
összehangolása

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A pályázati felhívásnak megfelelően, a pályázó
konzorcium
a
kritériumoknak eleget
téve,
a
szakértelemmel
rendelkező
humánerőforrást
a
megvalósítás teljes időtartamára biztosítja.

Megvalósítás tervezett kezdete

2017. június

Megvalósítás tervezett vége

2022. június

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

1 312 554 Ft

Tevékenység neve

Szakmai vezető

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Folyamatos
szociális
feltételeinek bővítése

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A projekt irányítása, koordinálása
Célcsoport: nem releváns

Tevékenység szakmai leírása

A
felsőfokú
végzettséggel,
illetve
a
projekt
tématerületéhez illeszkedő 2 éves jelentős szakmai
tapasztalattal rendelkező szakmai vezető, a projekt
teljes időtartamára történő alkalmazása megbízási
jogviszony
keretében
történik,
és
munkaideje
alátámaszthatóan eléri a heti 6 órát. Felelőssége a
tevékenységek irányítására, a kitűzött célok elérésére,
az indikátorok teljesülésének monitoringjára, a szakmai
feladatok irányítására, a célcsoporttagok részére
juttatott szolgáltatások irányítására, valamint a belső
szakmai irányításra és a külső vállalkozói feladatok
koordinálására terjed ki.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

2017. október 25.

Megvalósítás tervezett vége

2022. június 30.

megvalósításának

becsült

humán

erőforrás

A pályázati felhívásnak megfelelően, a pályázó
konzorcium
a
kritériumoknak eleget
téve,
a
szakértelemmel
rendelkező
humánerőforrást
a
megvalósítás teljes időtartamára biztosítja.

Megvalósítás tervezett kezdete
Tevékenység
költsége (Ft)

munka

3 982 551 Ft

Tevékenység neve

Szociális munkás

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

B - b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési
tervek
készítése,
megvalósítása
és
folyamatos
felülvizsgálata;
B - c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő
segítő tevékenysége;
E - b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű
szolgáltatásokhoz.

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város (a projekt
eredményességét
és
fenntarthatóságát
biztosító
feladatok)
Alcél: Szakmai kompetenciafejlesztés a szolgáltatási
szektorban
Célcsoport: Szociálismunkások és az akcióterületen élő
15-59 év közötti aktív korú személyek.

Tevékenység szakmai leírása

A projekt teljes időtartama alatt, legalább felsőfokú
szakirányú
végzettséggel
(szociális
munka,
szociálpolitika,
szociológia
vagy
egyéb
ezzel
egyenértékű társadalomtudományi terület) rendelkező,
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott 2 fő szociális
munkás kerül alkalmazásra, akik fejenként maximum 30
fő célcsoport tagot látnak el. A Felhívás 3.5.3. pontja
alapján egyéni szintű adatgyűjtést vezetnek a bevont
célcsoport tagokról.
Közreműködésükkel a projekt keretein belül 46 db
egyéni fejlesztési terv készül el (27 hátrányos helyzetű és
19 szegregátumban élő aktív korú lakos részére),
melyeket legfeljebb 3 havonta felülvizsgálnak.
A terepen dolgozó szociális munkások az EFOP
keretében megvalósuló központi módszertani képzésen
vesznek részt.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Az akcióterületen élő célcsoport tagok kellő mértékű
felkészítése és bevonása a projekt megvalósításába,
folyamatos szociális munkát igényel.

Megvalósítás tervezett kezdete

2017. október 25.

Megvalósítás tervezett vége

2022. június 30.

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

7 041 265 Ft

Tevékenység neve

C típusú tábla

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Kötelező nyilvánosság

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A projekttel kapcsolatos megfelelő mértékű
tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása
Célcsoport: Mezőhegyes város teljes lakossága és a
fejlesztés helyszínére látogatók.

Tevékenység szakmai leírása

A KTK 2020-ban foglaltaknak megfelelően 3 db C típusú
tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás
helyszínén.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete

2017. június

Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység
költsége (Ft)

Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítására.

2022. június

megvalósításának

becsült

0 Ft

Tevékenység neve

Aloldal létrehozása

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Kötelező nyilvánosság

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A projekttel kapcsolatos megfelelő mértékű
tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása
Célcsoport: A fejlesztéssel kapcsolatban tájékozódni
kívánó látogatók.

Tevékenység szakmai leírása

A Konzorciumvezető
létrehozása.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete
Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

2022. június
becsült

projekt

aloldal

Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítására.
2018. február

Megvalósítás tervezett vége

honlapján

0 Ft

Tevékenység neve

Fotódokumentáció

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Kötelező nyilvánosság

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A projekttel kapcsolatos megfelelő mértékű
tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása
Célcsoport: A fejlesztéssel kapcsolatban tájékozódni
kívánó látogatók.

Tevékenység szakmai leírása

A KTK2020-ban foglaltak szerinti minőségben a
programokat megvalósító személyek kommunikációra
alkalmas fotódokumentációt készítenek a fejlesztésről.
Ezzel kapcsolatos költség nem számolható el.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítására.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. február

Megvalósítás tervezett vége

2022. június

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

0 Ft

Tevékenység neve

Térképtér feltöltés

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Kötelező nyilvánosság

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A projekttel kapcsolatos megfelelő mértékű
tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása
Célcsoport: A fejlesztéssel kapcsolatban tájékozódni
kívánó látogatók.

Tevékenység szakmai leírása

A KTK2020 előírásai alapján a projekt fejlesztéseinek
eredményével térképtér kerül feltöltésre, melyre költség
nem számolható el.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Kötelező arculati elem a nyilvánosság biztosítására.

Megvalósítás tervezett kezdete

2020. május

Megvalósítás tervezett vége

2022. június

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

0 Ft

Tevékenység neve

Szórólap

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A
programokhoz,
eseményekhez
kapcsolódó
tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása
és fenntartása a megvalósítás alatt

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A célcsoport tájékoztatása és toborzása.
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása

A projekt keretén belül megrendezésre kerülő
rendezvényekhez kapcsolódóan szórólapok készítése
(tervezése és nyomtatása) és terjesztése.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A program megvalósítása során, az akcióterületen élők
figyelem
felkeltésének,
tájékoztatásának
és
toborzásának érdekében szórólapok készülnek, melyek
a megértési nehézséggel küzdő lakosok számára is
könnyen érthetőek az azokon szereplők ábrák és rajzok
miatt.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. július

Megvalósítás tervezett vége

2022. június

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

0 Ft

Tevékenység neve

Plakát

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A
programokhoz,
eseményekhez
kapcsolódó
tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása
és fenntartása a megvalósítás alatt

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A célcsoport tájékoztatása és toborzása.
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság

Tevékenység szakmai leírása

A projekt keretén belül megrendezésre kerülő
rendezvényekhez kapcsolódóan plakátok készítése
(tervezése és nyomtatása) és terjesztése.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. július

Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

A program megvalósítása során, az akcióterületen élők
figyelem
felkeltésének,
tájékoztatásának
és
toborzásának érdekében plakátok készülnek.
2022. június

becsült

0 Ft

Tevékenység neve

Kiadvány

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A
programokhoz,
eseményekhez
kapcsolódó
tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása
és fenntartása a megvalósítás alatt

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: A célcsoport tájékoztatása és toborzása.
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása

A projekt keretében megvalósuló tanácsadásokhoz
kiadványok készülnek, kerülnek nyomtatásra és jutnak el
a célcsoporthoz.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. július

Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység
költsége (Ft)

A program megvalósítása során, az akcióterületen élők
részére kiadványok készülnek. Toborzási és figyelem
felhívási céljuk mellett tájékoztató funkciót is betöltenek.
2022. június

megvalósításának

becsült

0 Ft

Tevékenység neve

Közösségi Beavatkozási Terv

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A – c) az akcióterület lakosságának
integrációját segítő programok

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város kialakítása
(a projekt eredményességét és fenntarthatóságát
biztosító feladatok)
Alcél: Partnerség létrehozása a társadalmi integrációért
Célcsoport: nem releváns

Tevékenység szakmai leírása

Közösségi Beavatkozási Terv a helyi partnerekkel és az
akcióterületen élő érintett lakossággal együtt az adott
helyszín sajátosságait figyelembe véve készül el. Ebben
a
dokumentumban
kerülnek
kidolgozásra
az
akcióterületre szabott megoldások, valamint a
diagnózis alapú sokrétű fejlesztés programterv is.
A KBT elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges a
helyi sajátosságok, viszonyok áttekintése mellett a
lehetséges partnerek és partnerszervezetek bevonása is,
illetve a helyi szaktudás feltárása is jelentősen hozzájárul
a projekt megvalósításához és a közösségfejlesztési
célkitűzések eléréséhez.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A pályázat kötelező eleme.

Megvalósítás tervezett kezdete

2017. szeptember

Megvalósítás tervezett vége

2022. június

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

0 Ft

társadalmi

Tevékenység neve

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A - d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város (a projekt
eredményességét
és
fenntarthatóságát
biztosító
feladatok)
Alcél: Partnerség a társadalmi integrációért
Célcsoport: Mezőhegyes város teljes lakossága

Tevékenység szakmai leírása

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kerül
kidolgozásra,
mely
az
integrált
szemléletű
településfejlesztési politika alapdokumentuma. Egy
fejlesztési szemléletű, időtartamát tekintve középtávú
dokumentum, mely a helyi partnerek bevonásával
készül el és, amelynek célja a területi szemléletű
tervezés megszilárdítása a településeken.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A pályázat kötelező eleme.

Megvalósítás tervezett kezdete

2017. szeptember

Megvalósítás tervezett vége

2017. december

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

0 Ft

Tevékenység neve

Támogató csoport

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A - b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést
segítő programok, akciók
A - c) az akcióterület lakosságának társadalmi
integrációját segítő programok
G - b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési
tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg
illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város (a projekt
eredményességét
és
fenntarthatóságát
biztosító
feladatok)
Alcél: Partnerség a társadalmi integrációért
Célcsoport:
az
akció
területen
tevékenykedő,
fejlesztését felelős szakemberek, civil szervezetek

Tevékenység szakmai leírása

Támogató csoport létrehozására kerül majd sor, a
projektet támogató és a megvalósítást elősegítő
szereplők részvételével, melynek tagjai nem csak a
megvalósítás figyelemmel kísérésében, hanem a
megvalósítás folyamatában is szervesen részt vesznek,
tevékenységükkel támogatják azt.
Tagjai a KBT-ben kerülnek meghatározásra.
A csoport 6 alkalommal ülésezik.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A pályázat kötelező eleme. A kirekesztettség és a
marginalizálódási folyamat szakmai segítsége.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. június

Megvalósítás tervezett vége

2022. június

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

762 000 Ft

Tevékenység neve

Életvezetési tanácsok

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

B) - a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési
tanácsadások,
adósságkezelési
tanácsadás
szolgáltatás

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi
rétegek készségeinek fejlesztése
Alcél:
Alapvető,
fundamentális
életkészségek
kialakítása és erősítése a célcsoport tagok körében
Célcsoport: az akcióterületen élő teljes lakosság

Tevékenység szakmai leírása

Az Életvezetési tanácsadások elnevezésű program
megvalósítása csoportos formában történik, az alábbi
témák érintésével:
életvezetési kompetenciák fejlesztése,
párkapcsolatok erősítése,
gyermeknevelési tanácsadás,
háztartásvezetési praktikák,
a munka és a család összeegyeztetésének
lehetőségei, a mielőbbi munkába állás előnyei,
hatásai, valamint kapcsolódó családszervezési
tippek.
A tevékenység 18 alkalom keretében valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. november

Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

Az életvezetési tanácsadás lehetőséget biztosít az
akcióterületen
élők
számára,
hogy
gondolkodásmódjukon, kevésbé megalapozott negatív
hiedelmeiken, az életformájukon, ez által pedig az
életükön, illetve életminőségükön is javításokat
eszközöljenek. A fenti témák érintésével a tanácsadó
csoportos formában nyújt lehetőséget az egyének
számára, hogy saját és családjuk életkörülményein
változtathassanak.
2021. július

becsült

2 057 400 Ft

Tevékenység neve

Egészséges életmód tanácsok

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

B) - a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési
tanácsadások,
adósságkezelési
tanácsadás
szolgáltatás

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi
rétegek készségeinek fejlesztése
Alcél:
Alapvető,
fundamentális
életkészségek
kialakítása és erősítése a célcsoport tagok körében
Célcsoport: az akcióterületen élő teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása

Egészséges életmód tanácsok elnevezésű program
megvalósítása csoportos formában, az alábbi témák
érintésével történik:
egészséges életmód, higiénia
egészséges ételek előállítása, főzés
mozgás és lelki egészség pozitív hatásai
A betegségmegelőzés a tevékenység minden
alkalmával téma lesz, mindig az adott foglalkozáshoz
igazítottan.
A tevékenység 18 alkalom keretében valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. november

Megvalósítás tervezett vége
Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

A mozgás és az egészséges táplálkozás számos
betegség megelőzésére és a jobb közérzet kialakítására
is a leghatékonyabb “orvosság”. A tanácsadások
alkalmával a tanácsadók arra összpontosítanak, hogy
az ételek összetevőit az akcióterületen élő hátrányos
helyzetűek anyagi
körülményeihez igazítsák. A
foglalkozások közösségépítő hatása mellett egyfajta
életmód, életvezetési rendszer kialakítását is elősegítik
az egyének számára, a testi és lelki egészség
fontosságának hangsúlyozásával.
2021. július

becsült

2 743 200 Ft

Tevékenység neve

Szűrőnap

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

E – a) egészségügyi programok (beleértve a
prevenciós, mentálhigiénés programokat);
E – b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű
szolgáltatásokhoz.
F – c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és
kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők
odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése,
koordináció, stb.)

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi
rétegek készségeinek fejlesztése
Alcél:
Alapvető,
fundamentális
életkészségek
kialakítása és erősítése a célcsoport tagok körében
Célcsoport: Az akcióterületen élők mellett lehetőség
nyílik más, nem a célcsoportból származó személyek
bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz
kapcsolódó érzékenyítése érdekében.

Tevékenység szakmai leírása

Szűrőnap elnevezésű program kerül megvalósításra
rendezvény formájában. A szegregátumban élő
lakosság a hozzáférés akadályoztatása és a korábbi
rossz tapasztalatok miatt kevesebbszer fordulnak
orvoshoz, ezért a szűréseket helyben biztosítjuk a
célcsoport tagok számára. A prevenció fontos, így ilyen
jellegű tanácsadásokat is kapnak, továbbá a
megfelelő szakrendelésbe irányítják a betegeket.
A
rendezvény
során
szociális
szakemberek
közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a
mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum
és a város többi területén élők között. A mediátor az
eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja,
hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a
szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A
mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a
csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű
személyek befogadására való képesség és enyhülnek a
fennálló társadalmi különbségek.
A tevékenység 3 alkalom keretén belül valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A szűrés a betegségek időben való felismerése miatt az
egyik legfontosabb prevenciós tevékenység. Az
akcióterületen élő emberek ritkán fordulnak orvoshoz,
sok esetben még akkor sem, ha tüneteik már komolyra
fordulnak. A szűrőnapok segítségével a lehetséges
betegségek korai státuszában való felismerése, majd a
megfelelő szakellátásba irányítás néhány esetben akár
életmentő is lehet.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. március

Megvalósítás tervezett vége

2021. október

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

3 790 950 Ft

Tevékenység neve

Egészség(es) nap

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A – a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve
hitéleti vonatkozású programokat is)

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi
rétegek készségeinek fejlesztése
Alcél:
Alapvető,
fundamentális
életkészségek
kialakítása és erősítése a célcsoport tagok körében
Célcsoport:
Az akcióterületen élők mellett lehetőség nyílik más, nem
a célcsoportból származó személyek bevonására a
lakosság
társadalmi
változásokhoz
kapcsolódó
érzékenyítése érdekében.

Tevékenység szakmai leírása

Egészség(es)nap
elnevezésű
program
megvalósításának keretén belül egészséges életmódot
népszerűsítő sportvetélkedők, előadások lesznek,
továbbá
egészséges
ételek
főzőverseny
is
megrendezésre kerül, ahol a résztvevők el is fogyasztják
közösen az elkészült életeket.
A
rendezvény
során
szociális
szakemberek
közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a
mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum
és a város többi területén élők között. A mediátor az
eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja,
hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a
szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A
mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a
csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű
személyek befogadására való képesség és enyhülnek a
fennálló társadalmi különbségek.
A tevékenység 3 alkalom keretén belül valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Az egészségnap és programjainak megszervezése a
legkönnyedebb módja annak, hogy a célcsoport
tagjaival megismertessük, illetve elfogadtassuk az
egészség megőrzésének fontosságát. A megrendezett
vetélkedők, előadások és a főzőverseny fesztelen
jellegéből adódóan a szegregátumban élők számára is
sokkal inkább befogadhatóvá válik a rendezvény célja
és üzenete.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. július

Megvalósítás tervezett vége

2021. október

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

5 100 000 Ft

Tevékenység neve

Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

B) - a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési
tanácsadások,
adósságkezelési
tanácsadás
szolgáltatás

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egyenlő esélyekkel - a leszakadó társadalmi
rétegek készségeinek fejlesztése
Alcél: Egyenlő esélyek a munkaerőpiacon
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása

A Pénztárcabarát pénzkezelés tanácsok tevékenység
megvalósítása csoportos formában történik, melyek
során a család bevétel-kiadási oldalának elemzése, a
fejlődési célok kijelölése, a hitelfelvétel és kondíciók
megismerése (azaz, hogy mit kell figyelni egy
hitelfelvétel során, annak milyen következményei és
hátulütői vannak), a pénzügyi krízishelyzetek kezelése, a
tartós fogyasztási javak, a vagyoni célok elérése,
adósságkezelési tanácsadás, a takarékoskodás és a
források helyes beosztása kerül a középpontba.
A tevékenység 14 alkalom keretén belül valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A pénzzel, illetve annak beosztásával kapcsolatos
információk ismerete sokat segíthet a rossz anyagi
körülmények
között
élő
embereken,
hiszen
elsajátíthatják a takarékoskodás legpraktikusabb
formáit,
illetve
ösztönzést
kaphatnak
azzal
kapcsolatban, hogyan érhetik el kitűzött, anyagi
szempontból megfogalmazott céljaikat.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. november

Megvalósítás tervezett vége

2021. július

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

1 600 200 Ft

Tevékenység neve

“Okos konyhakert” program

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

C – c) közösségi kertekben történő foglalkoztatást
elősegítő programok lebonyolításának költségei és a
kapcsolódó
szükséges
eszközbeszerzés
költségei,
amennyiben a termesztett növények kizárólag a
foglalkoztatás célját szolgálják, és nem kerülnek
értékesítésre.

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egységes város, összetartó közösség
Alcél: Eredményes, aktív és empatikus közösség,
közösségi programok
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes lakosság.

Tevékenység szakmai leírása

A Konyhakertem program megvalósítása 5 család
részére nyújt lehetőséget, az önellátás képességének
javítására, illetve az ismeret- és készségfejlesztésre a
földművelés,
a
növénytermesztés
és
a
termékfeldolgozás
területén.
A
szatyorközösség
kialakításához, a vállalkozói kedv fellendítéséhez való
ösztönzés, valamint a szociális szövetkezet lehetőségéről
való tájékoztatás is része a foglalkozásnak.
A tevékenység 24 alkalom keretében valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Ha az emberek megtanulják, hogyan tudnak a maguk
részére élelmiszert termeszteni, előállítani, azzal nem
csak saját életkörülményeiket és anyagi helyzetüket
képesek javítani, illetve egymás között terményeket
cserélgetni, hanem megfelelő ösztönzést követően akár
szatyorközösség
tagjaiként
is
feltűnhetnek
a
későbbiekben. Mivel az élet minősége a hétköznapok
rendszerében
rejlik,
a
tevékeny
mindennapok
jelentősen járulnak hozzá az életminőség javításához és
motivált légkör fenntartásához.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. november

Megvalósítás tervezett vége

2022. február

Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

becsült

2 809 600 Ft

Tevékenység neve

“Együtt a természetért” - környezetvédelmi nap

Tevékenység gazdájának megnevezése

Dél-Békés Mezőgazdasági
Alapítvány

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A – a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve
hitéleti vonatkozású programokat is)

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egységes város, összetartó közösség
Alcél: Eredményes, aktív és empatikus közösség,
közösségi programok
Célcsoport: Az akcióterületen élők mellett lehetőség
nyílik más, nem a célcsoportból származó személyek
bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz
kapcsolódó érzékenyítése érdekében.

Tevékenység szakmai leírása

Az “Együtt a természetért” program megvalósítása az
élhetőbb környezet kialakítása érdekében történik.
A program keretében megvalósuló tevékenységek:
környezettudatos szemléletmód kialakítása
közterületek
gondozása
(szemétszedés,
bozótirtás,
parlagfű
mentesítés),
mellyel
jelentősen hozzájárulnak a település képének
javításához is
környezettudatos vetélkedők a szemléletmód
váltásának
A
rendezvény
során
szociális
szakemberek
közreműködésével mediációs elemet valósítunk meg, a
mediáció során a szakértő hidat képez a szegregátum
és a város többi területén élők között. A mediátor az
eseményhez illő módszerek segítségével bemutatja,
hogy a közös munka és kooperáció képes elsimítani a
szegregátum és a város lakói közötti konfliktusokat. A
mediációs elem által biztosítható, hogy csökkennek a
csoportközi konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű
személyek befogadására való képesség és enyhülnek a
fennálló társadalmi különbségek.
A tevékenység 4 alkalommal valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete
Tevékenység
költsége (Ft)

megvalósításának

2021. augusztus
becsült

Közhasznú

A környezetvédelmi nap jelentősége az elnevezéséből
eredő környezetvédelem mellett, hogy ösztönzést
nyújtson
az
akcióterületen
élők
számára
a
rendszerezettebb
és
nívósabb
életkörülmények
kialakítására, a higiéniékus környezet elérésére,
valamint megtartására. Mindezeken túl közösségépítő
szerepe sem elhanyagolható szempont, ahogyan az
sem, hogy a vetélkedők révén könnyed és játékos
formában
ösztönözhetőek
a
környezetük
rendbetételére és rendben tartására.
2018. július

Megvalósítás tervezett vége

Termelőiért

4 064 000 Ft

Tevékenység neve

Idős klub

Tevékenység gazdájának megnevezése

Dél-Békés Mezőgazdasági
Alapítvány

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A – a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve
hitéleti vonatkozású programokat is)

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egységes város, összetartó közösség
Alcél: Eredményes, aktív és empatikus közösség,
közösségi programok
Célcsoport: Az akcióterületen élő aktív korúak és a 60
év felettiek.

Tevékenység szakmai leírása

Az Idős klub tevékenység az idősek közösségben
tartását célzó program, melynek legfőbb küldetése,
hogy tagjai a szabadidejüket hasznosan töltsék el, mely
érdekében tematikus napokat szervezünk a részükre (pl.
előadások, betegségek, prevenció, tánc).
A tevékenység 18 alkalom keretén belül valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

2018. november

Megvalósítás tervezett vége

2019. május

megvalósításának

becsült

Közhasznú

Az idős populáció arányának növekedésével egyenes
arányban nő az időskori mentális problémák társadalmi
terhe is. A tevékenység lehetőséget nyújt az idős
emberek közösségben, programokkal való hasznos
időtöltésére, illetve figyelmük lekötésére. Tematikus
napok
szervezésével
pedig
érdeklődésük
és
tájékozottságuk is bővíthető.

Megvalósítás tervezett kezdete
Tevékenység
költsége (Ft)

Termelőiért

2 057 400 Ft

Tevékenység neve

Bűnprevenciós nap

Tevékenység gazdájának megnevezése

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú
Alapítvány

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

A – a) közösségfejlesztést célzó programok
(beleértve hitéleti vonatkozású programokat is)
G – a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével
kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok - a
helyi rendőrséggel együttműködésben

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Egységes város, összetartó közösség
Alcél: Az összetartó közösség pillérei - társadalmi
bevonást elősegítő programok
Célcsoport: Az akcióterületen élők mellett lehetőség
nyílik más, nem a célcsoportból származó személyek
bevonására a lakosság társadalmi változásokhoz
kapcsolódó érzékenyítése érdekében.

Tevékenység szakmai leírása

Bűnmegelőzési nap keretén belül előadások,
szimulációk és kisfilmek segítségével kerül egy-egy
bűncselekmény, illetve annak következménye
bemutatásra. Szó lesz az áldozattá válás
elkerüléséről, illetve ehhez kapcsolódóan önvédelmi
gyakorlatok is bemutatásra kerülnek.
Központi téma lesz továbbá a helyi sajátosságokra
és problémákra való megfelelő reakció elsajátítása
a különböző korosztályok számára.
A
rendezvény
során
szociális
szakemberek
közreműködésével mediációs elemet valósítunk
meg, a mediáció során a szakértő hidat képez a
szegregátum és a város többi területén élők között.
A mediátor az eseményhez illő módszerek
segítségével bemutatja, hogy a közös munka és
kooperáció képes elsimítani a szegregátum és a
város lakói közötti konfliktusokat. A mediációs elem
által biztosítható, hogy csökkennek a csoportközi
konfliktusok, nő a hátrányos helyzetű személyek
befogadására való képesség és enyhülnek a
fennálló társadalmi különbségek.
A tevékenység 3 alkalommal valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A hátrányos helyzetben élő emberek sokkal
gyakrabban fordulnak a deviáns viselkedés, a
szabálysértések és bűncselekmények felé, egyrészt
anyagi helyzetük miatt, másrészt azért, mert
nincsenek kellőképpen tisztában esetleges tetteik
jogkövetkezményeivel. Sajnos áldozattá is gyakran
válhatnak, akár család, akár közösségen belül is.
Mindezeken túl a kevésbé tanult és tájékozott
emberek
kevésbé
képesek
kezelni
a
konfliktushelyzeteket, így a tettlegességig fajuló
szituációk
szintén
problémát
jelentenek.
A
bűnprevenciós nap témái és programjai jelentősen
hozzájárulhatnak
a
felsorolt
problémák
megelőzéséhez, illetve mérsékléséhez is.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. július

Megvalósítás tervezett vége

2021. október

Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

3 048 000 Ft

Tevékenység neve

Szociális szupervízió

Tevékenység gazdájának megnevezése

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

B - d) szociális munkások szupervíziója

Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Hosszú távon fenntartható, élhető város (a
projekt eredményességét és fenntarthatóságét
biztosító feladatok)
Alcél: Szakmai kompetenciafejlesztés a szolgáltatási
szektorban
Célcsoport: A programban résztvevő szociális
munkások, a településen dolgozó további szociális
munkások, illetve a projekt szakmai vezetője

Tevékenység szakmai leírása

Szociális szupervízió tevékenység megvalósítása a
programban részt vevő szociális munkások és
szakmai vezető részére, csoportos formában történik.
A
szupervízió
a
leghatékonyabb
szakmai
személyiségfejlesztő módszer a szociális területen,
amelynek
célja
a
hivatásbeli
személyiség
kompetencia fejlesztése, ezért bevonásra kerülnek a
település további szociális segítői is, hogy még
hatékonyabban
tudjanak
a
szociálisan
rászorultaknak segíteni.
A tevékenység 24 alkalommal valósul meg.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

bemutatása,

A szupervízió hatására, az abban résztvevők
hatékonyabban,
magabiztosabban
és
kiegyensúlyozottabban képesek a munkájukat
végezni, mivel a szupervízió az emberek közötti
kapcsolatok,
kölcsönhatások
folyamatos
megfigyelésének a lehetőségét biztosítja.

Megvalósítás tervezett kezdete

2018. november

Megvalósítás tervezett vége

2021. szeptember

Tevékenység megvalósításának becsült
költsége (Ft)

1 074 400 Ft

4.2

A településrehabilitációs célú pályázat tartalma

Pályázatunkat a Mezőkovácsházi járás városai számára elkülönített indikatív keretösszeg
terhére nyújtjuk be a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen konzorciumi formában.
Mind a fő pályázó, mind a konzorciumi partner ötven főnél kevesebb személyt foglalkoztat.
BMÖ PIR azonosítója helyesen: 342009. Mezőhegyes város külterületén található KülsőperegRákóczitelep. A szegregátum 7 Km-re helyezkedik el Mezőhegyestől. A Battonyát és
Mezőhegyest összekötő úttól 2 Km-re található. A település határáig aszfaltozott út vezet,
ahol a buszforduló is található, onnan viszont a lakóházakat, közösségi területeket csak egy
kőzúzalékos földúton lehet elérni. A lakókörnyezet infrastrukturális ellátottsága elmarad a
napjainkban elvárttól. A szegregátumban nincs kiépítve a csatornarendszer, a majorság
központjában található egy önkormányzati fúrt kút, amely közkút kifolyóval nem rendelkezik,
illetve nincs közművesített vízszolgáltatás, így az ivóvíz ellátás csak részben biztosított. A
szegregátum területén lévő lakásokba egyedül az elektromos áram van bevezetve, a gáz
szolgáltatás sem elérhető az ott élők számára. A Külsőpereg-Rákóczitelep lakói jellemzően
csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és a rendszeres munkajövedelemmel
rendelkezők aránya jelentősen elmarad a városi átlagtól. A tartós munkanélküliek száma

rendkívül magas értéket mutat. Jelen pályázat keretében a 47-es major területén
elhelyezkedő szegregátumot kívánjuk fejleszteni, valamint az ott élők életkörülményeit
szeretnénk javítani. A pályázati elemek tervezése során igazodunk a korábban benyújtott
TOP-5.2.1- 15 kódszámú, Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi
befogadásért című pályázatban meghatározott projektelemekhez. A megvalósítás során
bevonásra kerülnek a településen található különböző civil szervezetek, egyesületek, illetve a
fent említett 5.2.1. pályázatban résztvevő szociális munkással is szorosan együttműködünk. A
programba bevont családok megismerték a pályázatunk tartalmát, a megvalósításban az
együttműködés folyamatos. Megvalósításra kerülő projektelemek: - A szegregátum területén
lévő 1372/1 és 1372/2 helyrajzi számon található belterületi utak felújítása valósul meg. A
felújítás során az útalap előkészítése, illetve szórt köves burkolat kialakítása történik meg.
Ugyanezen az úton a közterület közbiztonsági fejlesztése érdekében térfigyelő kamera
fejlesztése történik 3 db térfigyelő kamera elhelyezésével a már meglévő és üzemelő
rendszerre csatlakozással. - A szegregátum területén található lakóingatlanok közül 3 db
komfort nélküli ingatlan megvásárlását tervezi az Önkormányzat. A 1357, a 1414 és a 1418
hrsz-ú ingatlanok területén funkcióváltással járó fejlesztést valósítunk meg. A 1357 hrsz. telken
kerül kialakításra a közösségi kert, mely területén a foglalkoztatást elősegítő funkciók
biztosításaként a szegregátum területén élő lakosok számára biztosítottá válik a munka
világába való visszavezetést segítő foglalkozások megtartása. A közösségi kert kialakításakor
tereprendezési munkákat, kerítés építését, valamint locsoló kút kiépítését tervezzük. A kert
műveléséhez szükséges eszközök, szerszámok beszerzését is történik, ill. a szerszámok tárolását
biztosító tároló is elhelyezésre kerül. Jelenleg a szegregátum területén kizárólag komfort nélküli
ingatlanok találhatóak, melyekben nem biztosított az ivóvíz ellátás, azokba kizárólag csak az
elektromos hálózatra történő csatlakozás történt meg. Jelenleg az önkormányzat a
szegregátum területére az ivóvizet kiszállítással biztosítja, ezért a szegregátumban élő lakosok
életkörülményeik javítása, a lakosok vízvételének biztosítása érdekében a 1414. hrsz-ú
ingatlan helyén közkút kiépítését valósítjuk meg. Ugyanezen a területen tereprendezés,
parkosítás is történik. A fejlesztett területen utcabútorok, pl.: padok, szemetesek, esetleg
játszótéri eszközök elhelyezésével kívánjuk a lakókörnyezetet komfortosabbá, élhetőbbé tenni
a helyi lakosság számára. A 1361/2 hrsz-on található jelenleg egy buszforduló, mely esetében
buszöböl kialakítását, illetve buszmegálló telepítését tervezzük. Jelenleg az ingatlan
megosztása, illetve a tulajdonviszonyok rendezése folyamatban van. A fából készült
buszmegálló mellett tereprendezési munkálatok, parkosítás történik. - A szegr. területéről
három család kiköltöztetése történik meg. A jelenleg komfort nélküli lakásokban élő családok
a szegregátum területén kívül, a város belterületén, újonnan felépített önkormányzati szociális
bérlakásokban kerülnek elhelyezésre. Az újépítésű lakások összkomfortos, egyszintes könnyű
szerkezetes házak lesznek, melyekben vegyes tüzelésű kazán biztosítja majd a fűtést. A
családok elhelyezését 1 db kétlakásos, valamint egy db egylakásos családi házban kívánjuk
megoldani. Az épített lakóházak az energetikai előírásoknak mindenben megfelelnek,
azbesztmentesítés új építés esetén nem releváns, az akadálymentesítés az előírásoknak
megfelelően történik.

4.3

Tervezett szociális munka bemutatása

A TOP-5.2.1-15 Pályázati útmutató előírja a kötelező tevékenységek között a folyamatos
szociális munkát. Az alábbiakban végigvesszük azokat a kritériumokat, amit a felhívás
meghatároz és elvár a szociális munkával kapcsolatban. Ezen elvárások betartása kötelező, a
konzorciumi partnerek kötelező érvényűnek tekintik magukra és az alkalmazottaikra, továbbá
a munkájukra nézve.
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek (Forrás: Pályázati Útmutató)
B) Folyamatos szociális munka megteremtése kötelező tevékenység megvalósításához
szükséges a szociális munkások bevonása a projekt megvalósításába:
▪

pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás
szolgáltatás;

▪

problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és
folyamatos felülvizsgálata;

▪

szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;

▪

szociális munkások szupervíziója.

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
(Forrás: Pályázati Útmutató)
10. A terepen dolgozó szociális munkások számára kötelező az EFOP keretében megvalósuló
központi módszertani képzésen való részvétel. (Amennyiben az EFOP képzés a támogatási
kérelemmel érintett projekt megkezdése után indul, úgy a képzés indulásáig a feltételnek
való megfelelés nem lehetséges, ezért az addig nem elvárás.)
11. Szociális munkát ellátó személyeknek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II.
részében a családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyikével
szükséges rendelkezniük. (felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus,
pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző,
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus,
pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.)
Egy szociális munkás maximum 30 fő célcsoport tagot láthat el.
A szociális munkás mellett, projektenként legfeljebb 1 fő szociális asszisztens is bevonható és
elszámolható a projektben, amennyiben a szociális munkás tevékenységét segíti, és
adminisztratív terheit csökkenti. (A szociális, pedagógiai, irodai, ügyviteli asszisztensi
végzettségek vagy a szociális munkásnál megfogalmazott végzettségek jelentik az elvárást.)

12. Szegregált területek esetén kötelező a programban részt vevő személyekre az alábbiak
szerint egyéni fejlesztési tervet készíteni és a megvalósítás során az abban foglalt
tevékenységeket megvalósítani és folyamatosan, legalább háromhavonta felülvizsgálni.
300 fő alatti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 80%-ra,
301-500 fő közötti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 60%ra,
501-1000 fő közötti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább
40%-ra,
1000 fő feletti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 240 főre.
A fentiek mellett minden mobilizációba bevont személy esetén kötelező egyéni fejlesztési terv
készítése és annak legalább háromhavonta történő felülvizsgálata. Azokra vonatkozóan,
akikre egyéni fejlesztési terv készül, célként kell rögzíteni az alapkompetenciák fejlesztését, a
hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és magasabb szintű (10-12. osztály) iskolai
végzettség megszerzését, továbbá munkakör betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú
szakmai képzésen való részvételét, munkaerő-piaci szempontból adekvát szakma
megszerzését.
13. A programban közreműködők a terepmunkára, a szakszerű szociális támogatás és a
kölcsönös bizalom kialakítására építve, az érintett, szegregált területen élő lakosság
bevonásával, meggyőzésével, lakhatási mobilizáció esetén a potenciális beavatkozási
területen működő civilekkel, önkormányzatokkal együtt dolgozzák ki az adott helyszínre
vonatkozó tevékenységeket. A helyi érdekek és helyi partnerek meggyőzése, bevonása, az
esetleges társadalmi feszültségek kezelése nélkül a program nem működhet. Lakhatási
mobilizáció esetén fontos, hogy a befogadó közösséget/közösségeket (ahová a szegregált
területről a családokat költöztetik) felkészítsék a programra.
14. A bevont közösségek esetében el kell érni, hogy az akcióterületen belüli esetleges
feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhüljenek, valamint azt, hogy az adott település
egésze és a szegregált településrész közötti esetleges konfliktus, társadalmi feszültség
oldódjon, megszűnjön. A konfliktusok oldása érdekében, amennyiben szükséges mediációs
tevékenységet kell alkalmazni. A vonatkozó tevékenységek célozzák meg, hogy a csoportok,
közösségek identitása erősödjön, pozitív értékek mentén. Lényeges, hogy a személyes,
családi és közösségi felelősségérzet és szolidaritás fejlődjön, minél teljesebb mértékben
alakuljon ki kapacitás a részvételre, az érdekképviseletre.
17. Szegregált területek esetén a fizikai beavatkozások megkezdése előtt az aktív, folyamatos
szociális munka feltételeit kötelező megteremteni, és azt fenntartani a program végrehajtása
során. A lakosság felzárkózásának előkészítése, a változásokra való felkészülés időtávja és a
partnerségi tervezés lebonyolítása minimum 6 hónap. A folyamatos szociális munka biztosítja
a szegregált területen élő célcsoport felkészítését a projektre, illetve bevonását a
megvalósításba. A projektben a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt biztosítani kell a
folyamatos szociális munkát. A segítő szociális munka meg kell, hogy előzze a beruházások
megkezdését, annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai valóban felkészüljenek a
mobilizációra, illetve a beruházások megvalósításában való részvételre. Az olyan
szegregátumok esetében, amelyek a lakhatási jellemzőik alapján telepnek minősülnek
szükséges a szociális munkások folyamatos szakmai jelenlétének biztosítása. Szegregációval
veszélyeztetett terület esetében a folyamatos szociális munka biztosítása nem kötelező.

21. A projektben a projektmegvalósítás teljes időtartama alatt biztosítani kell a folyamatos
szociális munkát.

Folyamatos szociális munka (Forrás: Közösségi Beavatkozási Terv útmutató)
Folyamatos szociális munka: Az integrált műveletcsoportba tartozó tevékenységek
végrehajtásának alapvető feltétele, hogy az adott beavatkozás célterületén lakók élet-és
lakáshelyzetének javítását célzó intézkedések a folyamatos szociális munka és a célcsoport
aktív részvételén alapuló tervezés és megvalósítás eszközeivel kerüljenek megvalósításra
(jelenlét típusú program). Ez azt jelenti, hogy már a beavatkozások tervezése, valamint
végrehajtása során is a helyi igények feltárására, és az ott élő teljes közösség (tehát nem csak
a hátrányos helyzetű, a marginalizált csoportba tartozó személyek) erejére kell épülnie a
hosszútávú megoldási stratégiának. A beavatkozások végrehajtása során a lehetőségekhez
mérten a célcsoportot a legteljesebb mértékben be kell vonni.
A pályázat megvalósítási szakaszában a szociális munkások a munkájuk során a fenti
elvárásoknak maradéktalanul eleget tesznek.
A szociális munkások feladatait a szerződésük mellékletét képező munkaköri leírás
tartalmazza, azonban a következőkben bemutatásra kerülnek azok a feladatok, amelyek
ellátásáért a szociális munkatársak felelnek. Az ő jelenlétük és munkájuk elengedhetetlen a
megvalósítás szempontjából, a célok elérése érdekében, így a partnerek a kiválasztásukra
nagy hangsúlyt fektettek.
4.3.1

Szociális munkások és feladataik bemutatása

A pályázat megvalósítás alatt 2 fő szociális munkás kerül alkalmazásra.
Csete Timea:
o

Munkakör: Szociális munkás

o

Végzettség: Gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó

o

Tapasztalat: 2002. óta családsegítői pozícióban dolgozik, 15 év szakmai
tapasztalattal rendelkezik

Szokainé Medve Ildikó:
o

Munkakör: Szociális munkás

o

Végzettség: Szakvizsgázott szociális munkás, egészségfejlesztő mentálhigiénikus

o

Tapasztalat: 1989 óta gondozónő, 2006 óta családgondozó, 2010 óta
mentálhigiénikus munkatárs, 28 év szakmai tapasztalattal rendelkezik

A szociális munkások pályázati útmutatóban elvárt végzettségét igazoló okiratok és az
önéletrajzok a KBT mellékletében bemutatásra kerülnek, a KBT elválaszthatatlan részét képezi.
Módosítás esetén az új szociális munkással szembeni elvárások nem változnak, végzettségét
igazoló okirat mellékletként csatolásra kerül, továbbá a szakmai vezető jelen fejezet is
aktualizálja, frissíti, hogy a KBT a megvalósítási időben mindig releváns információkat
tartalmazzon.

4.3.2

Folyamatos szociális munka bemutatása

Toborzás és programban tartás
Egy szociális munkás maximum 30 fő célcsoport tagot lát el a pályázati felhívásnak
megfelelően. (A célcsoport tagok az akcióterületen élő 15-59 éves aktív korú
lakosságból kiválasztott személyek.)
Az aktív korú lakosság közül az egyéni fejlesztési tervekhez célcsoport tagokat
választanak ki a szociális munkások, a szakmai vezetővel és a helyi szociális szférában
dolgozókkal együtt.
A szakmai vezető a klienseket a szociális munkásokhoz rendeli, figyel az egyenlő
elosztásra, mind a célcsoport tagok számában, mind a segítségnyújtás nehézségének
tekintetében.
A szociális munkások feladata, hogy a célterületként megjelölt szegregált területen
élő célcsoportnak bemutatják a projekt céljait és tevékenységeit, továbbá bevonják
őket a programba és segítséget nyújtanak részükre.
Kötelező nyilvántartást vezetnek (az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében) és adatokat
szolgáltatnak a szociális munkások a bevont célcsoportról a résztvevőkkel a projektbe
történő belépéskor, illetve a kilépéskor kötelező jelleggel kitöltendő nyilatkozat
kitöltetésének segítségével.
Folyamatos szociális munka végzése
A 300 fő alatti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 80%-a
számára egyéni fejlesztési tervet készítenek a szociális munkások, (TOP infrastruktúra
pályázat pozitív támogatói döntés esetén: minden mobilizációba bevont személynek
is a pályázati útmutató elvárásai szerint), így ennek meg fognak felelni.
A bevont célcsoport tagok körében a szociális munkások az egyéni fejlesztési terv
segítségével és korábbi tapasztalataik felhasználásával feltérképezik a szociális
problémákat.
Egyéni fejlesztési terveket készítenek a szociális munkások a sablon alapján, majd
legalább 3 havonta felülvizsgálják. azon kliensek esetén, akikre egyéni fejlesztési terv
készül, célként rögzítik
o

az alapkompetenciák fejlesztését,

o

a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és magasabb szintű (1012. osztály) iskolai végzettség megszerzését, továbbá

o

munkakör betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú szakmai képzésen való
részvételét,

o

munkaerő-piaci szempontból adekvát szakma megszerzését a pályázati
útmutatónak megfelelően.

Az egyéni fejlesztési tervek készítésekor a szociális munkások kellő körültekintéssel
járnak el annak fényében, hogy biztosítsák, hogy a program lezárását követően a
kezdeti állapothoz képest rosszabb helyzetbe nem kerülhet semelyik kliens.
A szociális munkások emellett a klienseknek pénzügyi, családszervezési és életvezetési
tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatásokat nyújtanak.

A szegregátumban és a településen végzett munka
▪

A szociális munkások a helyi érdekeket képviselik a szakmai vezetővel egyeztetve,
meggyőzik és bevonják a helyi (együttműködő) partnereket, hogy a társadalmi
fesztültségeket csökkentsék, hiszen ennek kezelése nélkül a program megvalósítása
veszélybe kerülhet. Az együttműködő partnerek a támogató csoport ülésein
véleményüket is kifejtik a megvalósítással kapcsolatban.

▪

TOP infrastruktúra pályázat pozitív támogatói döntés esetén: Lakhatási mobilizáció
keretében a befogadó közösség/közösségeket (ahová a szegregált területről a
családokat költöztetik) készítik fel a programra. A bevont közösségek esetében
biztosítják az akcióterületen belüli esetleges feszültségek, csoportközi konfliktusok
egyhülését, továbbá azt, hogy az adott település egésze és a szegregált településrész
közötti esetleges konfliktus, társadalmi feszültség oldódjanak, megszűnjenek. A
konfliktusok oldása érdekében, amennyiben szükséges, mediációs tevékenységet
alkalmaznak a szociális munkások. A vonatkozó támogató tevékenységek biztosítják,
hogy a csoportok, közösségek identitása erősödjön a pozitív értékek mentén.
Lényeges, hogy a személyes, családi és közösségi felelősségérzet és szolidaritás
fejlődjön, minél teljesebb mértékben alakuljon ki kapacitás a részvételre, az
érdekképviseletre.

Szakmai fejlődés

4.4

▪

A szociális szakemberek részvételével szociális munkások szupervíziója valósul meg a
projekt támogató tevékenységeként. A szupervízió célja a személyes kompetencia
fejlesztése. Az esemény lehetőséget biztosít a problémák közös egyeztetésére, a közös
problémakeresésre.

▪

A szociális munkások a szakmai vezetővel együtt részt vesznek az EFOP keretében
megvalósuló központi módszertani képzésen a pályázati útmutatónak megfelelően.

Szinergia vizsgálat

A TOP pályázat keretében az akcióterületet befolyásoló közvetett és közvetlen fejlesztések:
TOP-4.3.1-15 – A szegregátum 7 Km-re helyezkedik el Mezőhegyestől. A Battonyát és
Mezőhegyest összekötő úttól 2 Km-re található. A település határáig aszfaltozott út vezet,
ahol a buszforduló is található, onnan viszont a lakóházakat, közösségi területeket csak egy
kőzúzalékos földúton lehet elérni. A lakókörnyezet infrastrukturális ellátottsága elmarad a
napjainkban elvárttól. A szegregátumban nincs kiépítve a csatornarendszer, a majorság
központjában található egy önkormányzati fúrt kút, amely közkút kifolyóval nem rendelkezik,
illetve nincs közművesített vízszolgáltatás, így az ivóvíz ellátás csak részben biztosított. A
szegregátum területén lévő lakásokba egyedül az elektromos áram van bevezetve, a gáz
szolgáltatás sem elérhető az ott élők számára. A Külsőpereg-Rákóczitelep lakói jellemzően
csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és a rendszeres munkajövedelemmel
rendelkezők aránya jelentősen elmarad a városi átlagtól. A tartós munkanélküliek száma
rendkívül magas értéket mutat.
TOP-4.2.1-15 - A szociális szolgáltatások megvalósításának általános célja hozzásegíteni az
embereket az egészséges, értékes, minőségi élethez, a szükségletek kielégítésével, az adott
élethelyzet javításával, a képességek fejlesztésével, vagy az erőnlét, a készségek szinten

tartásával. Egyetlen szociális alapszolgáltatóként a település lakosságának szociális
alapszükségletei kielégítését célozza meg. A saját lakókörnyezetben történő gondozás
hangsúlyossá tétele, az alapszolgáltatás feladatainak megfelelő teljesítése hozzájárul az
ellátott saját otthonában történő megtartásához, otthon maradásához.
TOP-4.1.1-15 - Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, a betegség megelőzés hozzájárul a
település lakossága esetében az egészségi állapot javulásához. A projekt konkrét célja ennek
alapján a gyermekorvosi és védőnői szolgáltatásnak helyt adó épület fejlesztése, alkalmassá
tétele a meglévő, és a kijelölt új feladatok kapcsán megszabott követelményeknek. Továbbá
a felnőtt háziorvosi ellátás integrálása a költséghatékonyság jegyében. A projekt speciális
célja a település közszolgáltatásainak fejlesztése, minőségük javítása révén a lakosság
elégedettségének és ezen keresztül a város népességmegtartó képességének növelése. A
projekt eredményeképpen javul az egészségügyi alapellátás színvonala a településen, a
preventív nőgyógyászati szűrővizsgálatoknak köszönhetően pedig megelőzhető a
betegségek kialakulása, csökken a betegállományban töltött idő. Ez végső soron hozzájárul a
munkaalapú társadalom megteremtéséhez, mivel a munkaképes korú nők nagyobb
arányban lesznek foglalkoztatva.
A célcsoport bevonása és az egyéni tervek elkészítése hatással van a programok
kidolgozására, hiszen a közösség és az egyén igényeinek megfelelő programokkal kell
dolgoznunk, igényeinek megfelelő képzést kell biztosítani számukra. A megállapodások és
egyéni fejlesztési tervek elkészítése a program előkészítés szakaszban történik.
A lakhatási és lakókörülmények javítása nő az igények motivációja annak megőrzésére, a
szép tiszta környezet megóvására, ezáltal érték teremtődik és átalakul az egyén és közösség
értékrendszere.
A közösségi programok megvalósítása során arra kell törekedni, hogy a község lakosai is részt
vegyenek benne, így a kirekesztődés érzését csökkenthetjük, a közösségépítés során nő a
szegregátumban élők önbecsülése, önértékelése

4.5
4.5.1

Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés
érdekében
Konzorciumi partnerek

A konzorciumi tagok ismertetése az alábbi táblázatokkal történik a sablon elvárásoknak
megfelelően: bemutatásra kerül, hogy partnerek, mind a projektfejlesztés, mind a végrehajtás
és fenntartás vonatkozásában, az egyes szakaszokban milyen feladatot látnak el, és melyik
projektelem vonatkozásában. A tevékenységek pontos bemutatása és szakmai részletezése
a KBT „Az akcióterület beavatkozásai” fejezetben található.
Partner neve:

Mezőhegye Város Önkormányzata

A partner gazdálkodási/jogi
formája:

321

A partner által végzett
tevékenységek teljes összege (Ft)

42.049.315 Ft

Igényelt támogatás összege (Ft)

42.049.315 Ft

Biztosít-e önerőt?

nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő
összege (Ft)

nem releváns

Konkrétan mely
tevékenység(ek)hez
kapcsolódóan vesz részt a
projektben?

1 darab Projekt előkészítő tanulmány elkészítése
Beszerzések lebonyolítása
18 alkalommal Életvezetési tanácsok program
megvalósítása
18 alkalommal Egészséges életmód tanácsok
program megvalósítása
14 alkalommal Pénztárcabarát pénzkezelési
tanácsok program megvalósítása
24 alkalommal "Okos konyhakert" program
megvalósítása
3 alkalommal Szűrőnap megvalósítása
3 alkalommal Egészség(es)nap megvalósítása
56 hónapig 1 fő Szakmai vezető alkalmazása,
részére utazási költség biztosítása
56 hónapig 2 fő Szociális munkás alkalmazása,
részükre utazási költség biztosítása
3 darab C típusú tábla elkészítése
1 darab aloldal létrehozása
1 darab fotódokumentáció elkészítése
1 darab térképtér feltöltése
650 darab plakát elkészítése
2.600 darab szórólap elkészítése
900 darab kiadvány elkészítése
24 alkalommal Szociális szupervízió program
megvalósítása
1 darab KBT (Közösségi Beavatkozási Terv)
elkészítése
6 alkalommal Támogató csoport megvalósítása
1 darab ITS (Integrált Városfejlesztési Stratégia)

elkészítése
Partner szerepe a tervezésben:

A projekt előkészítő tanulmány elkészítésében
igényfelmérésben való aktív közreműködés.

és

Partner szerepe a végrehajtásban: A költségvetésébe sorolt tevékenységek megvalósítása
a szakmai tartalomnak megfelelően, a célok elérése
érdekében.
Partner szerepe a
fenntartásban/üzemeltetésben:

A konzorcium vezető feladat a fenntartási feladatok
biztosítása. A fejlesztés fenntartásába bevonják a civil
szervezeteket.

Partner neve

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú
Alapítvány

A partner gazdálkodási/jogi
formája:

569

A partner által végzett
tevékenységek teljes összege (Ft)

9.169.400 Ft

Igényelt támogatás összege (Ft)

9.169.400 Ft

Biztosít-e önerőt?

nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő
összege (Ft)

nem releváns
18 alkalommal Idősklub program megvalósítása
4 alkalommal "Együtt a természetért" környezetvédelmi nap megvalósítása
3
alkalommal
Bűnprevenciós
nap
megvalósítása

Konkrétan mely
tevékenység(ek)hez
kapcsolódóan vesz részt a
projektben?
Partner szerepe a tervezésben:

A projekt előkészítő tanulmány elkészítésében
igényfelmérésben való aktív közreműködés.

és

A költségvetésébe sorolt tevékenységek megvalósítása
Partner szerepe a végrehajtásban: a szakmai tartalomnak megfelelően, a célok elérése
érdekében.
Partner szerepe a
fenntartásban/üzemeltetésben:

Mezőhegyes Város Önkormányzatának feladat a
fenntartási feladatok ellátásának biztosítása. A
fejlesztés fenntartásába bevonják a civil szervezeteket.

Partner neve:

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

A partner gazdálkodási/jogi
formája:

325

A partner által végzett
tevékenységek teljes összege (Ft)

1.312.554 Ft

Igényelt támogatás összege (Ft)

1.312.554 Ft

Biztosít-e önerőt?

nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő
összege (Ft)

nem releváns

Konkrétan mely
tevékenység(ek)hez
kapcsolódóan vesz részt a
projektben?

56 hónapig 1 fő projektmenedzser alkalmazása
projektmenedzsment részére kis értékű eszközök
és utazási költség biztosítása

Partner szerepe a tervezésben:

A projekt előkészítő tanulmány elkészítésében
igényfelmérésben való aktív közreműködés.

és

A költségvetésébe sorolt tevékenységek megvalósítása
Partner szerepe a végrehajtásban: a szakmai tartalomnak megfelelően, a célok elérése
érdekében.
Partner szerepe a
fenntartásban/üzemeltetésben:

4.5.2

Mezőhegyes Város Önkormányzatának feladat a
fenntartási feladatok ellátásának biztosítása. A
fejlesztés fenntartásába bevonják a civil szervezeteket.

Együttműködő partnerek

Az együttműködő partnerek bemutatása az alábbi táblázat segítségével történik meg. A
megállapodások a KBT mellékletét képezik.
Megnevezés

Védőnői Szolgálat

Működési terület és fő cél

védőnői szolgáltatások

Együttműködési pontok

Részt vesz a támogató csoport ülésein és
meglátásaival segíti a projekt megvalósítását, az
indikátorok teljesítését, a célcsoport tagok toborzását
és a programban tartását.

Megnevezés

Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete

Működési terület és fő cél

mozgáskorlátozottak számára szolgáltatások

Együttműködési pontok

Részt vesz a támogató csoport ülésein és
meglátásaival segíti a projekt megvalósítását, az
indikátorok teljesítését, a célcsoport tagok toborzását
és a programban tartását.

Megnevezés

Mezőhegyesi Rendőrörs

Működési terület és fő cél

rendvédelmi szolgáltatások

Együttműködési pontok

Részt vesz a támogató csoport ülésein és
meglátásaival segíti a projekt megvalósítását, az
indikátorok teljesítését, a célcsoport tagok toborzását
és a programban tartását.

Megnevezés

Mezőhegyesi Szociális Intézmény

Működési terület és fő cél

szociális- és gyermekvédelmi szolgáltatások

Együttműködési pontok

Részt vesz a támogató csoport ülésein és
meglátásaival segíti a projekt megvalósítását, az
indikátorok teljesítését, a célcsoport tagok toborzását
és a programban tartását.

4.5.3

Támogató csoport

A projekt kialakítása és megvalósítása érdekében „támogató csoportot” létrehozni és
működtetni a projektben potenciálisan érdekelt, ahhoz kapcsolódni tudó szervezetek (civilek,
intézmények) részvételével.
A támogató csoport létrehozás és működtetése kötelező tevékenység, amelyet a KBT
útmutató szabályoz. Az alábbiakban az útmutatót forrásként használva mutatjuk be a
tevékenységet.
Vezető

A támogató csoportot az önkormányzat hozza létre.

Tagok

A támogató csoport tagjai közt lehetnek konzorciumi és nem
konzorciumi partnerek.
Azon szervezetek, intézmények, szakértők a tagjai, akik hozzá
tudnak járulni a projekt tartalmának kialakításához, megfelelő
tapasztalattal rendelkeznek, legitim módon képviselik a
célcsoportot, vagy egy szegmensét, kompetenciával rendelkeznek
a megvalósítást, végrehajtást illetően.
Optimális esetben a támogató csoport nem nagyobb 10 főnél az
operativitás érdekében, de ha szükséges, nagyobb létszámú
támogató fórum is működtethető. Minden esetben figyelemmel
kell lenni arra, hogy a támogató csoport működőképes és
hatékony formáció maradjon.
Mezőhegyes Város Önkormányzata
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
Védőnői Szolgálat
Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete
Mezőhegyesi Rendőrörs
Mezőhegyesi Szociális Intézmény

Cél

A szociális célú településrehabilitáció
megvalósulásának biztosítása.

Feladat

A településrehabilitációs projekt szociális tartalmának kidolgozása,
a projekt társadalmi bevonásának biztosítása.
Biztosítják, hogy a projektfejlesztés során felmerülő javaslatok közül
azok kerüljenek beépítésre, melyek megvalósítása lehetséges és
működőképes az adott akcióterületen.
A tagok mobilizálják az érintett csoportokat, meg határozzák az
akcióterületi fejlesztés szükségleteit, hozzájárulnak a projekt
tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját
jelentik a projekt által elért eredmények fenntarthatóságának.
A támogató csoportnak fontos szerepe van a célcsoport
elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az
eredmények elterjesztésében.
Visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit,
igényeit beépíti a programokba.
A támogató csoport mobilizálja a döntéshozókat és intézményi
szereplőket is.

Együttműködés

A támogató csoport nem formalizált szervezet, hanem
együttműködő fórum. A tagok megállapodásban rögzítik
együttműködési szándékukat, céljaikat, tevékenységüket. Az
ülésekről emlékeztetőt készítenek, amelyeket a közösségi

szociális

céljainak

beavatkozási tervhez csatolni szükséges.

Dokumentálás

Összefoglaló írása és dokumentálása annak, hogyan valósult meg
az érintett civil szervezetek, gazdasági szereplők és további
intézmények bevonása, hogyan történt a lakosság bevonása és
hogyan kívánják folyamatos bevonásukat biztosítani.
Tervezik-e a bevonás intézményesítését, milyen lépéseket tett az
önkormányzat
a
tervezett
fejlesztések
társadalmasítása,
megismertetése, hozzáférhetősége érdekében (pl. dokumentumok
honlapon történő közzététele, lakossági és egyéb fórumok,
Internetes fórum, „ügyfélszolgálat” sajtócikkek, hirdetések, riportok,
stb.).
Szükséges bemutatni a partneri egyeztetésen elhangzott módosító
javaslatok kezelésének módját, indokolni az elutasítást, illetve
bemutatni az elfogadott módosító javaslatok beépítését.

4.6
4.6.1

A projekt várható hatásai
Projekt indikátorai
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek
száma: 290 fő
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 27
fő
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az
akcióterületen:
Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma: 260 fő

4.6.2

Projekt várható eredményei

Projektmenedzsment
3 fős Projektmenedzsment szervezet biztosítása
o

56 hónap projektmenedzsment, 1 fő projektmenedzser alkalmazása

o

56 hónap szakmai vezetés, 1 fő szakmai vezető foglalkoztatása

o

56 hónap szociális munka, 2 fő szociális munkás foglalkoztatása
▪

46 db egyéni fejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata legalább 3
havonta

Kommunikációs feladatok biztosítása
56 hónap kötelező nyilvánosság biztosítása
o

3 db C típusú projekttábla elkészítése és kihelyezése

o

1 db aloldal létrehozása és működtetése

o

folyamatos fotodokumentáció készítése

o

1 alkalommal Térképtér feltöltése

Programelemek
8 alkalom Életvezetési tanácsok program megvalósítása, legalább 180 részvevő
elérése
18 alkalom Egészséges életmód tanácsadás program megvalósítása, legalább 180
részvevő elérése
14 alkalom Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok program megvalósítása, legalább
140 részvevő elérése
24 alkalom ""Okos konyhakertem"" program megvalósítása, legalább 360 résztvevő
elérése
18 alkalom Idősklub program megvalósítása, legalább 270 résztvevő elérése
Rendezvények
3 alkalom Szűrőnap megvalósítása, legalább 120 részvevő elérése
3 alkalom Egészség(es) nap megvalósítása, legalább 450 részvevő elérése
4 alkalom ""Együtt a természetért"" - környezetvédelmi nap megvalósítása, legalább
600 résztvevő elérése

3 alkalom Bűnprevenciós nap megvalósítása, legalább 450 résztvevő elérése

Támogató tevékenységek
24 alkalom Szociális szupervízió megvalósítása
1 darab Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése
1 darab Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése
6 alkalommal Támogató csoport megvalósítása
4.6.3

Projekt várható társadalmi-gazdasági hatásai
A leszakadó területeken élő személyek kirekesztése és marfinalizációja csökken.
Csökken az antiszegregáció.
Fejlődik a célcsoport tagok fundamentális életkészsége.
Nő a munkaerő-piaci intergráció, nő a munkára való hajlandóság.
Fejlődik a közszolgáltatások elérhetősége, növekszik az egyenlő hozzáférés biztosítása
a közösségi szolgáltatásokhoz.
Javulnak a szociális mutatók, csökkennek a szociális problémák.
Kialakul az egységes, összetartó és befogadó közösség.
Növekszik a társadalmi kohézió.
Kialakul a hosszútávon is fenntartható és élhető város.
Önfenntartó közösségek alakulnak.
Nőnek a szolgáltatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciái.
Csökken a bűncselekmények száma.
A projekt nem járul hozzá a település más területein az alacsony státuszú lakosság
koncentrációjának növekedéséhez. Ennek megfelelően jelentős területfelértékelő
(piaci hatásokat generáló funkcióbővítő) beavatkozások esetén vizsgálandó a
megvalósítás alatt a program lakossági mozgásokra gyakorolt hatása, tehát be kell
majd mutatni a KBT mellékleteként, hogy a terület felértékelődése várhatóan hogyan
fog hatni az alacsonyabb státuszú lakosság költözési hajlandóságára, illetve ha a
lakossági mozgást tudatos önkormányzati politika (költöztetés, bérlakások
elidegenítése) kíséri, akkor ezen politika kiszorítási hatásait hogyan kívánja az
önkormányzat mérsékelni.
A fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesülnie fog az alacsony
státuszú lakosok részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások
(közszolgáltatások, szociális ellátások, stb.) rendszeréhez való hozzáférésnek, és így
biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség.
A tervezett közösségi, és képzési foglalkoztatási programok hozzájárulnak a terület
szociális problémáinak kezeléséhez.

4.7

Kockázatok elemzése

A kockázatelemzés a teljes akcióterületi fejlesztésre vonatkozik, és célja azon kedvezőtlen
események
meghatározása,
amelyek
a
projekt
megvalósíthatósági
feltételeit
befolyásolhatják (megvalósítás és fenntartás). Azt is megvizsgálja, hogy a megvalósítani
kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok milyen mértékben képesek befolyásolni a
fejlesztés eredményeit, illetve a projekt megvalósíthatóságát.
Elvégzésre került a részletes kockázatelemzés az alábbi kockázatokat figyelembe véve:
műszaki kockázatok
jogi szempont
társadalmi szempont
pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont
intézményi szempont
A kockázati tényező feltárását követően, megvizsgálásra kerül, hogy hogyan lehet elkerülni a
kockázatot, illetve bekövetkezés esetén, hogyan lehet minimalizálni a kockázatot. (1 –
leggyengébb, 7 – legerősebb)
Műszaki kockázatok
Projekt/tevékenység,
amire a kockázat
vonatkozik

Valószínűség
(1-7)

Hatás
(1-7)

A kockázat kezelésének módja

Kivitelezés kockázatai

3

2

Az ajánlatkérőben és a szerződésben
rögzített határidőket betartatják, a
vállalkozó részéről releváns
referenciát kérnek.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Meghibásodások,
technikai károk

3

2

Az szerződésben rögzített feltételek
szerinti rendezik a károkat.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

3

Megfelelő referenciákkal, hasonló
projektben szerzett tapasztalattal
rendelkező szakembereket
biztosítanak a megvalósítás alatt.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

3

Folyamatosan egyeztetnek az
együttműködő partnerekkel, az
estleges változásokat átvezetik a
szakmai programon.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Kockázat
megnevezése

Szakértői háttér hiánya

Ágazati
szakmai
változása

és/vagy
elvárások

2

2

Jogi kockázatok
Valószínűség
(1-7)

Hatás
(1-7)

A kockázat
kezelésének módja

Projekt/tevékenység,
amire a kockázat
vonatkozik

Kapcsolódó
jogszabályi
környezet
változásai

2

3

Jogi csoport
szakembereinek
támogatását veszik
igénybe.

Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek

Szabványok
változása

2

3

Jogi csoport
szakembereinek
támogatását veszik
igénybe.

Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek

Kockázat
megnevezése

Társadalmi kockázatok
Valószínűség
(1-7)

Hatás
(1-7)

A kockázat kezelésének módja

Lakossági
ellenállás

3

2

Folyamatosan tájékoztatják és vonják be a
lakosságot a fejlesztésbe.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Közvélemény
hangulata

3

2

Folyamatosan tájékoztatják és vonják be a
lakosságot a fejlesztésbe.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Személyes
motiváció

3

4

Szociális munkásokat készítik fel a
személyes motiváció fenntartására,
továbbá közvetlen tapasztalható
tevékenységeket ütemezésnek.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek
Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Kockázat
megnevezése

Társadalmi
státusz változás

2

4

Szociális munkások az egyéni terv
elkészítésekor kiemelt figyelmet fordítanak
arra, hogy rosszabb státuszba ne
kerüljenek a kliensek.

Szakemberek
hozzáállása

1

3

A projekttervezés során bevonásra kerültek
a helyi szakemberek, így a támogatásuk
biztosított.

Projekt/tevékenység, amire
a kockázat vonatkozik

Pénzügyi-gazdasági kockázatok
Valószínűség
(1-7)

Hatás
(1-7)

A kockázat kezelésének módja

Projekt/tevékenység,
amire a kockázat
vonatkozik

Finanszírozás
formája

2

4

Utófinanszírozás esetén fontos a hatékony
és precíz menedzselés, elengedhetetlen a
kifizetési kérelmek ütemezett benyújtása.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Munkaerőpiaci/gazdasági
helyzet

2

4

Megbízhatóan működő vállalkozások
kerülnek kiválasztásra, velük partneri
együttműködést alakítanak ki.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

2

A tapasztalatokon alapuló, alapos
tervezés és a megfelelő referenciával
rendelkező projektmenedzser
alkalmazása megelőzi az ütemterv
csúszását.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Kockázat
megnevezése

Ütemterv csúszása

1

Pénzügyi ütemezés
felborulása

1

2

A tevékenységek és a pénzügyi ütemezés
összehangolt tervezése, újratervezése
elengedhetetlen, a vállalkozói
szerződésekben rögzített határidők
betartásával együtt..

Szállítói
eltér

számla

1

1

A szerződésben rögzítettel megegyező
tartalmú és összegű számla kerül
befogadásra és kiegyenlítésre.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Szállító
eltér

teljesítése

1

4

A beszerzési eljárásban meghatározott
tartalmú teljesítés esetén fogadható be
számla, és történhet kifizetés.

Infrastrukturális beruházás
Projekt tevékenységek

Intézményi kockázatok
Kockázat
megnevezése

Új szereplők belépése
a folyamatba

Hosszú belső átfutási
idő

Valószínűség
(1-7)

2

3

Hatás
(1-7)

A kockázat kezelésének módja

2

A szerződésben rögzített pontosan
definiált feladatok, a költség és a
teljesítési határidő meghatározása
esetén az új belépővel kapcsolatban
ugyan ezek az elvárások támasztása.

4

Projektmenedzsert alkalmazása, a
projekt tevékenységeinek nyomon
követése, SZMSZ-ben foglaltak
betartása.

Széleskörű partnerség

2

2

Megfelelő partnerek kiválasztása. Az
együttműködési
megállapodás
aláírása, amely biztosítja a megfelelő
hozzáállást és a támogató csoportban
való részvételt.

Szerződések aláírása
csúszása

1

2

Projektmenedzser
alkalmazása,
a
projekt
tevékenységeinek
nyomon
követése.

Közigazgatási
átalakítás hatásai

2

menedzsment

Projekt/tevékenység,
amire a kockázat
vonatkozik
Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek
Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek
Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek
Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek
Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek

2

Megfelelő
jogi
és
környezet kialakítása.

Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek

Szervezeti változások

1

2

A projektben részt vevő személyek
körültekintő kiválasztása. A projekt
kellően részletezett és megalapozott, az
esetleges
személyi
cserék
nem
befolyásolják a végrehajtást.

Tapasztalathiány

1

3

Tapasztalattal
rendelkező
projektmenedzser alkalmazása.

Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek

3

A
projekt
időbeli
ütemezése
a
kapacitások
és
az
időkorlátok
figyelembe
vételével.
A
projekt
koordinálása,
irányítása
megfelelő
szakmai
tapasztalattal
rendelkező
szakemberekkel.

Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek

Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek
Infrastrukturális
beruházás
Projekt tevékenységek

Feladatok
koordinálása

1

Párhuzamosan futó
projektekből adódó
erőforráshiánya

1

2

Külső
szakemberek
bevonása
a
menedzsment
feladatokba.
Külső
szakemberek bevonása a szakmai
megvalósítási feladatokba, a projekt
változás bejelentése.

Párhuzamosan
futó
projektekből adódó
forráshiánya

1

2

Támogatási szerződéskötéskor a cash
flow aktualizálása, szükség esetén
pénzügyi finanszírozó igénybevétele.

4.7.1

Válságkezelési terv

Felmerülő kérdések/problémák

Megvalósítási során
problémák, akadályok

Szervezeti
problémák
Bérlakások
kivitelezése
akadályok

felmerülő

kommunikációs

felújításának
során
felmerülő

A bevont célcsoporttagok nem
vesznek részt a programban,
nem szándékoznak elhagyni a
szegregátumot
Térfigyelő kamarák telepítése
kiváltja
a
környéken
élők
ellenérzését

Közösségi
problémái

tér

kialakításának

Valószínűség

Hatás

(1-7)*

(1-7)*

Kezelési módja

7

feladatkörök
pontos
meghatározása,
felelősségi
körök meghatározása, felelősök
kijelölése

3

rendszeres csoport értekezletek,
összevont , és konkrét feladat
megvalósítok esetén is

3

4

határidők pontos betartatása a
kivitelezővel, műszaki ellenőr
alkalmazása

5

7

szemléletformálás
célcsoporttagoknál

4

a
kamerák
prevenciós
szerepének hangsúlyozása, a
lakosság
széleskörű
tájékoztatása mellett biztosítható
jelenlétük

4

a
lakosság
tájékoztatása
szemléletformálás

2

3

2

2

a

rendszeres
mellett

4.7.2

A településrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

Tevékenységek megnevezése
Előkészítés
Projekt előkészítő tanulmány
Megvalósítás
Életvezetési tanácsadás
Egészséges életmód tanácsadások
Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok
Okos konyhakert program
Idős klub
Szociális szupervízió

Megvalósító

1. mérföldkő
2017.
2018.
Már rendelkezésre áll VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.
II.

MVÖ

igen

MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
DBMTKA
MVÖ

nem
nem
nem
nem
nem
nem

2. mérföldkő
3. mérföldkő
2018.
2018.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

4. mérföldkő
5. mérföldkő
6. mérföldkő
2018.
2019.
2019.
2019.
2020.
XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.
II.

1

3
4

8
8

3

2

4
1
4

4

5

Közösségi funkciók
Szűrőnap
Egészséges nap
Bűnprevenciós nap
Környezetvédlemi nap

MVÖ
MVÖ
DBMTKA
DBMTKA

nem
nem
nem
nem

Projektmenedzsment alkalmazása
Szakmai vezető alkalmazása
Szociális munkások alkalmazása
C típusú tábla
Aloldal létrehozása
Fotódokumentáció
Térképtár feltöltése
Szórólap
Plakát
Kiadvány
Közösségi beavatkozási terv
Integrált településfejlesztési stratégia
Támogató csoport

BMÖH
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ

igen
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
nem

1
1
1

1
1

1

1
1

1
Kapcsolódó és kötelező tevékenységek

1

57

1

1

7. mérföldkő
2020.
III. IV. V. VI. VII.

8. mérföldkő
9. mérföldkő
10. mérföldkő
2020
2021
2021
2021
2022
VIII. IX. X. XI. XII. I.
II. III. IV. V VI VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.
II.

1
4
9
3

2
5

8
6
5
7

1

7

1

1

11. mérföldkő
2022
III. IV. V. VI.

5

4
1
1
1
1

1

1

1
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4.8

A projekt elkészítése
egyeztetések

és végrehajtása során

lezajlott

partnerségi

A projekt előkészítési szakaszában lezajlott egyeztetések dokumentációja a PET mellékletét
képezi, így jelen pontban a hivatkozás elegendő. Az ezután lezajló egyeztetések
dokumentációja a KBT mellékletét fogja képezni.
A benyújtott PET 4.5-ös pontja részletesen bemutatja a partnerséget.
A partnerségi egyeztetésekről az alábbi dokumentáció készül az útmutató elvárásainak
megfelelően:
Szükséges összefoglaló leírása és dokumentálása annak:
Hogyan valósult meg az érintett civil szervezetek, intézmények, lakosság bevonása?
Hogyan kívánják folyamatos bevonásukat biztosítani?
Tervezik-e a bevonás intézményesítését, milyen lépéseket tett az önkormányzat a
tervezett fejlesztések társadalmasítása, megismertetése, hozzáférhetősége érdekében
(pl. dokumentumok honlapon történő közzététele, lakossági és egyéb fórumok,
internetes fórum, „ügyfélszolgálat” sajtócikkek, hirdetések, riportok, stb.)?
Bemutatásra kerül a partneri egyeztetésen elhangzott módosító javaslatok kezelésének
módja, az elutasítás indoka és az elfogadó módosító javaslatok programba való beépítése.

4.9

Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása

A KBT jelen fejezetében bemutatásra kerülnek, hogy a felhívásban meghatározott horizontális
szempontok hogyan érvényesülnek. A Konzorciumi partnerek a pályázat megvalósítása és a
fenntartása alatt, az alábbiakat vállalják, az útmutatóval összhangban:
Fenntarthatósági szempontok érvényesítése
A partnerek betartják a környezetvédelmi jogszabályokat, a projekt által érintett
területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzik, a fennálló vagy a
beruházás során keletkezett környezeti kárt legkésőbb a projekt megvalósítása során
megszünteti.
Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése
A partnerek betartják az esélyegyenlőségi jogszabályokat és az esélyegyenlőség
szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt
megvalósítása során megszüntetik.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező érvényű,
az ajánlatkérő tartalmazza.
A támogatást igénylő települési önkormányzat igazolja a helyi esélyegyenlőségi
program meglétét, a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról 31. § (6) bekezdésének megfelelően.
Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv,
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylő igazolja az
esélyegyenlőségi terv meglétét, a 2003. évi CXXV. az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelően.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos
jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek
eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és
tartalommal információt nyújtani.
Szakmai ajánlások érvényesítése
A projektre vonatkozóan, a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságára,
önfenntartóvá válására való törekvés érdekében az alábbiakat alkalmazzák a partnerek a
pályázati útmutatóval összhangban:
munkaerő-piaci integráció, bevont célcsoport elhelyezkedésének segítése elsődleges
vagy másodlagos munkaerő-piacon, mely a rászorult helyzetből, anyagi
depriváltságból való hosszú távú kilábalást támogatja, és segíti fenntarthatóvá tenni
egy élhetőbbé, de költségesebbé vált háztartást (rezsiköltség, környezet rendszeres
gondozása, stb.),
befogadó társadalom szemléletének növelése és fenntartása, mely a környezet
folyamatos érzékenyítését segítheti elő inklúziót támogató programok, folyamatos
esélytudatos kommunikáció segítségével,
későbbi financiális keretek megteremtésére szolgáló lehetőségek felmérése, melyek a
támogató elemek továbbvitelére fordíthatók, akár más támogatási források, donáció,
árbevétel-generálás formájában,
önfenntartó közösségek kialakításának szorgalmazása, mely akár szatyorközösségek,
önszerveződő csoportok, kölcsönös segítségnyújtást támogató közösségek (keresletkínálat adatbázis generálásával), stb. formájában is megvalósulhat.1

1
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5 PÉNZÜGYI TERV
A jelen fejezetben bemutatott pénzügyi terv nem egyszerűen egy költségkalkuláció, hanem a költségek és források összehangolásával előállított pénzügyi forgatókönyv, amely bemutatja, hogy a fejlesztési akció
milyen finanszírozási feltételek között valósítható meg. A pályázati költségvetés a támogatási szerződésben elfogadásra került, amely igazolja, hogy a Konzorcium, a Pályázati útmutató pénzügyi elvárásait
maradéktalanul teljesítette.

5.1

Pénzügyi tervezés

A pénzügyi tervben jelen esetben azt mutatja meg, hogy a Gantt diagramhoz igazodva az egyes tevékenységek megvalósítása kapcsán melyik hónapban milyen költség merül fel.
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Azonban a pénzügyi terv nem elégséges egy projekt elszámolásához, hiszen a Közreműködő Szervezet egyéb elvárásokat is meghatároz annak vonatkozásában, hogy milyen feltételek teljesülése esetén jogosult a
szervezet kifizetési kérelmet benyújtani. Ezért a következőbe fejezetben bemutatásra kerül, hogy a mérföldköveket is figyelembe véve, hogyan tudnak elszámolni a projekttel.
A pályázati útmutató elvárása, hogy minden mérföldkő esetén kerüljön benyújtásra elszámolás, amely teljesül is, azonban nem minden partner tud minden mérföldkőnél elszámolást benyújtani, köszönhetően a
tevékenységek ütemezésének, a több partnernek és a hosszabb megvalósítási időnek.

5.2

Pénzügyi ütemezés

A korábbi táblázathoz képest eltolásra kerültek azon költségek, amelyek az adott mérföldkőben nem érték el a 10%-os kifizetési igénylés benyújthatósági korlátot.
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4. m érföldkő

2 017

Tevékenységek ütemezése

II

III

6

7

IV

8

9

5. m érföldkő

6. m érföldkő

2 018

10

11

I
12

1

2 019

II
2

3

4

III

5

6

7

IV

8

9

10

I

11

12

1

II

2

3

4

III

5

6

7

IV

8

9

10

11

12

33 541

Előkészítés
Projekt előkészítő tanulmány

2 603 500

Beszerzések bonyolítása
Megvalósítás
Életvezetési tanácsok

114 300

Egészséges életmód tanácsok

914 400

1 219 200

Pénztárcabarát pénzkezelési tanácsok
"Okos konyhakert" program

609 600

Idősklub

342 900

342 900

228 600

114 300

457 200

571 500

Közösségi funkció
Szűrőnap

1 263 650

Egészség(es)nap

1 263 650

1 700 000

"Együtt a természetért" - környezetvédelmi nap

1 700 000

1 016 000

Bűnprevenciós nap

1 016 000

1 016 000

1 016 000

1 016 000

Kapcsolódó és kötelező tevékenységek
Projektmenedzser

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

86 119

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

Szakmai vezető

73 200

73 200

73 200

79 255

79 566

77 703

78 429

79 673

78 911

78 851

78 802

79 169

81 615

80 906

73 200

88 054

77 733

83 269

77 567

77 442

77 465

76 130

76 113

75 640

75 510

73 275

76 390

Szociális munkás

122 000

122 000

122 000

136 060

136 644

135 447

136 856

135 729

133 832

138 031

136 057

138 270

133 495

136 536

122 000

149 461

131 990

141 505

131 650

131 705

132 857

130 185

138 642

131 660

129 525

126 135

134 904

2 272 841

1 502 226

232 951

244 835

C típusú tábla
Aloldal létrehozása
Fotódokumentáció
Térképtér feltöltés
Plakát
Szórólap
Kiadványok
Szociális szupervízió

457 200

KBT (Közösségi Beavatkozási Terv)
Támogató csoport

127 000

ITS (Integrált Városfejlesztési Stratégia)
Összesen

457 200

1 905 000
127 000

127 000

4 953 000
2 637 041

33 541

33 541

33 541

2 133 741

228 741

5 181 741

301 434

249 751

7. m érföldkő

1 465 891

248 826

248 943

373 284

1 266 423

8. m érföldkő

248 400

250 980

2 964 651

I
2

4

5

III
6

613 956

471 864

4 760 465

699 958

814 188

1 943 863

239 856

10. m érföldkő

7

8

IV
9

10

11

I
12

1

2

2 022

II
3

4

330 000

5

III
6

7

114 300

914 400

609 600

914 400

1 028 700

571 500

220 000

375 296

11. m érföldkő

2 021

II
3

685 941

9. m érföldkő

2 020

1

708 183

770 000

8

110 000

IV
9

10

11

I
12

110 000

1

110 000

2

II
3

4

5

6

550 000

1 263 650
1 700 000
1 016 000
1 016 000

33 541

33 541

33 541

33 541

76 526

73 911

73 236

69 450

69 450

68 370

68 370

62 970

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

130 417

124 723

124 199

115 750

115 750

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

113 950

111 700

111 700

111 700

111 700

111 700

111 700

200 000

280 000

127 000

127 000

443 950 4 280 600

300 950

240 484

232 175

230 976

218 741

86 041

271 241

173 950

173 950

173 950

173 950

173 950

173 950

503 950

393 950 2 126 550 3 624 250 1 299 950

160 000

127 000

173 950

281 700

721 700

171 700

171 700

171 700

298 700

5.3

Kifizetési kérelmek és mérföldkövek ütemezése

Az alábbiakban partnerenkénti bontásban és a projekt egészére vonatkozóan bemutatásra kerül, hogy mikor, mekkora összegű kifizetési kérelem benyújtását tervezik a konzorciumi tagok a projekt megvalósítási ideje
alatt.
1. m érföldkő

2. m érföldkő

3. m érföldkő

4. m érföldkő

2 017
II

III

6

7

IV

8

5. m érföldkő

6. m érföldkő

2 018

9

10

I

11

12

2 019

II

1

2

3

4

III

5

6

7

IV

8

9

10

I

11

12

1

II

2

3

4

III

5

6

7

IV

8

9

10

11

12

1

Mezőhegyes Város Önkormányzata
Tárgyhó összesen

2 603 500

0

0

0

2 100 200

195 200

5 148 200

215 315

339 743

216 882

1 910 322

206 315

0

0

9 461 500

0

0

11 103 563

0

0

0,00%

0,00%

22,50%

0,00%

0,00%

26,41%

0,00%

0,00%

0

0

0

1 016 000

0

0

0

0

0

0

0

5 105 400

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

55,68%

0,00%

0,00%

33 541

86 119

33 541

33 541

KK összesen
Százalékos korlát

216 210

1 432 350

215 285

215 402

214 859

217 439

1 915 110

674 642

309 500

237 515

209 723

3 596 624

209 217

209 147

341 755

207 300

1 468 685

199 410

211 294

206 943

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú
Alapítvány
Tárgyhó összesen

0

0

0

0

0

0

KK összesen
Százalékos korlát

0

0

0

0

0

0

1 016 000

0

342 900

342 900

228 600

1 130 300

457 200

571 500

0

2 032 000

0

0

0

0

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Tárgyhó összesen

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

KK összesen

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

0

857 562

0

0

0,00%

2,04%

0,00%

0,00%

1 943 863

239 856

0

Százalékos korlát

0,00%

0,00%

5 181 741

301 434

0,00%

0,00%

373 284

1 266 423

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

33 541

Projekt
Tárgyhó összesen

2 637 041

33 541

33 541

33 541

2 133 741

228 741

249 751

1 465 891

248 826

248 943

KK összesen
Százalékos korlát

7. m érföldkő

248 400

250 980

3

198 634

0

33 541

232 175

4

197 435

0

33 541

230 976

185 200

0

33 541

218 741

6

185 200

7

182 320

613 956

471 864

4 760 465

699 958

814 188

40,59%

9. m érföldkő

375 296

10. m érföldkő

IV

8

182 320

9

176 920

10

173 950

I

11

173 950

12

173 950

1

173 950

173 950

3

173 950

4

173 950

III

5

503 950

6

1 502 226

232 951

244 835

2 022

II

2

2 272 841

11. m érföldkő

2 021
III

5

685 941

22,50%

8. m érföldkő

II
2

708 183

17 066 525

2 020
I

2 964 651

9 461 500

7

IV

8

393 950 2 126 550 3 624 250

9

283 950

10

I

11

443 950 3 264 600

12

300 950

1

173 950

II

2

281 700

3

721 700

4

171 700

5

171 700

6

171 700

298 700

0

5 518 493

8 170 010

6 522 500

0,00%

13,12%

19,43%

15,51%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 016 000

0 1 016 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 032 000

1 016 000

1 016 000

0,00%

22,16%

2,42%

2,42%

86 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

454 992

0

0

0,00%

1,08%

0,00%

0,00%

271 241

0

0

0

173 950

173 950

173 950

173 950

0

173 950

173 950

503 950

393 950 2 126 550 3 624 250 1 299 950

443 950 4 280 600

300 950

173 950

281 700

721 700

171 700

171 700

171 700

298 700

8 005 485

9 186 010

7 538 500

19,04%

21,85%

17,93%

240 484

5.4

Projekt likviditás

2.
mérfö
ldkő

1. mérföldkő

3. mérföldkő

4. mérföldkő

2 017
II
7

IV

8

9

6. mérföldkő

2 018

III

6

5. mérföldkő

10

I

11

12

1

2 019

II

2

3

4

III

5

6

7. mérföldkő

7

IV

8

9

10

I

11

12

1

2 020

II

2

3

4

III

5

6

7

IV

8

9

10

I

11

12

1

II

2

3

4

5

Bevételek (mFt):
Támogató által
átutalt/átutalan
dó támogatási
előleg
Támogató által
átutalt/átutalan
dó támogatás
(utófinanszíroz
ott rész)
Támogató által
teljesített/teljes
ítendő szállítói
finanszírozás
Rendelkezésr
e álló
támogatás
kumuláltan
(előleg +
utófinanszíro
zott rész):

47 94
6 569

4 584
700

47 94
6 569

0

0

0

0

0

0

4 584
700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 603
500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54
1
1
1
1
1
1
1

0

119 6 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54 33 54
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

86 04
1

53 53 289 3 289 3
2
84
84

0

578 7 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3
68
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

289 3
84

Kiadások (mFt):

Projektelők
észítés
költségei
EBBŐL a
szállítói
finanszírozású
tételek

Projektmen
edzsment
költség
EBBŐL a
szállítói
finanszírozású
tételek

Szakmai
megvalósít
ásban
közreműkö
dő
munkatársa
k költségei
Szakmai
megvalósít
áshoz
kapcsolódó
egyéb
költségek
Célcsoport
támogatásá
nak
költségei

0

0

0

0

2.
mérfö
ldkő

1. mérföldkő

3. mérföldkő

4. mérföldkő

2 017
II
7

IV

8

9

6. mérföldkő

2 018

III

6

5. mérföldkő

10

I

11

12

1

2 019

II

2

3

4

III

5

6

7. mérföldkő

7

IV

8

9

10

I

11

12

1

2 020

II

2

3

4

III

5

6

7

IV

8

9

10

I

11

12

1

II

2

3

4

5

EBBŐL a
szállítói
finanszírozású
tételek

Szakmai
megvalósít
áshoz
kapcsolódó
szolgáltatás
ok költségei

4 953
000

0

1 435 2 298 3 747 2 044 3 747 533 4 1 676 2 159 1 028 381 0 228 6 127 0 495 3 3 949 533 4 2 236 647 7 152 4 279 4 762 0 762 0 495 3 228 6 355 6
875
700
868
700
868
00
400
000
700
00
00
00
00
700
00
568
00
00
00
00
00
00
00
00

1 765 266 7
300
00

393 7
00

2 637 33 54 33 54 33 54 1 992 322 9 5 275
041
1
1
1
073
25
925

0

2 134 2 621 4 070 2 367 4 070 856 3 1 999 2 481 1 351 703 9 551 5 449 9 818 2 4 272 856 3 2 559 970 6 475 3 602 3 1 084 1 084 818 2 551 5 678 5 322 9 2 088 589 6
303
625
793
625
793
25
325
925
625
25
25
25
25
625
25
493
25
25
25
925
925
25
25
25
25
225
25

769 1
25

2 637 33 54 33 54 33 54 1 992 322 9 5 275
041
1
1
1
073
25
925

0

2 134 2 621 4 070 2 367 4 070 856 3 1 999 2 481 1 351 703 9 551 5 449 9 818 2 4 272 856 3 2 559 970 6 475 3 602 3 1 084 1 084 818 2 551 5 678 5 322 9 2 088 589 6
303
625
793
625
793
25
325
925
625
25
25
25
25
625
25
493
25
25
25
925
925
25
25
25
25
225
25

769 1
25

0

0

0

0

1 905
000

0

0

EBBŐL a
szállítói
finanszírozású
tételek

Beruházásh
oz
kapcsolódó
költségek
EBBŐL a
szállítói
finanszírozású
tételek

Általános
(rezsi)
költség
EBBŐL a
szállítói
finanszírozású
tételek

Tartalék
Összesen
tárgyhó:
Ebből
utófinanszíroz
ás:
Ebből szállítói
finanszírozás:
Hó végi /
negyedév végi
kiadás
kumuláltan
(utófinanszíroz
ás + szállítói
finanszírozás):
Ebből hó
végi/negyedév
végi kiadás
kumuláltan
(kizárólag
utófinanszírozás
):
Ebből hó végi/
negyedév végi
kiadás
kumuláltan
(kizárólag
szállítói
finanszírozás) :
Kifizetési
igénylés
beadva/terveze

0

0

0

0

0

0

0

0

2 637 33 54 33 54 33 54 1 992 322 9 5 275
041
1
1
1
073
25
925

2 637 33 54 33 54 33 54 1 992 322 9 5 275
041
1
1
1
073
25
925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 134 2 621 4 070 2 367 4 070 856 3 1 999 2 481 1 351 703 9 551 5 449 9 818 2 4 272 856 3 2 559 970 6 475 3 602 3 1 084 1 084 818 2 551 5 678 5 322 9 2 088 589 6
303
625
793
625
793
25
325
925
625
25
25
25
25
625
25
493
25
25
25
925
925
25
25
25
25
225
25

769 1
25

0

2 134 2 621 4 070 2 367 4 070 856 3 1 999 2 481 1 351 703 9 551 5 449 9 818 2 4 272 856 3 2 559 970 6 475 3 602 3 1 084 1 084 818 2 551 5 678 5 322 9 2 088 589 6
303
625
793
625
793
25
325
925
625
25
25
25
25
625
25
493
25
25
25
925
925
25
25
25
25
225
25

769 1
25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 32
8 587

0

0

0

0

0

0

16 12
1 464

0

0

0

0

0

7 538
250

0

0

0

0

0

9 952
618

0

0

0

0

0

4 820
450

0

0

0

3 769
900

2.
mérfö
ldkő

1. mérföldkő

3. mérföldkő

4. mérföldkő

2 017
II
6

8

IV
9

6. mérföldkő

2 018

III
7

5. mérföldkő

10

11

I
12

1

2

2 019

II
3

4

5

III
6

7. mérföldkő

7

8

IV
9

10

11

I
12

1

2

2 020

II
3

4

5

III
6

7

8

IV
9

10

11

I
12

1

2

II
3

4

5

tt beadása :
Kifizetési
igénylés
beadva/tervezet
t beadása
(Utófinanszírozá
sú tételek) :
Ebből előleg
terhére
elszámolt/elsz
ámolandó:
Kifizetési
igénylés
beadva/tervezet
t beadása
(Szállítói
finanszírozású
tételek):

Adott hónap/
negyedév
végéig
2 637 2 670 2 704 2 737 4 729 5 052
felhasznált
041
582
123
664
737
662
forrás
(kumulált):
Adott hónap/
negyedév
végéig
kifizetési
0
0
0
0
0
0
igénylésben
beadott/beterv
ezett összesen
(kumulált):
Rendelkezésre
álló hó végi/
negyedév végi
egyenleg
45 30 45 27 45 24 45 20 43 21 42 89
(szállítói
9 528 5 987 2 446 8 905 6 832 3 907
finanszírozás
nélkül)
(kumulált):

10 32
8 587

5 743
887

0

16 12
1 464

7 538
250

9 952
618

4 820
450

3 769
900

16 12
1 464

7 538
250

9 952
618

4 820
450

3 769
900

10 32 10 32 12 46 15 08 19 15 21 52 25 59 26 45 28 44 30 93 32 28 32 98 33 53 33 98 34 80 39 07 39 93 42 49 43 46 43 94 44 54 45 62 46 71 47 53 48 08 48 76 49 08 51 17 51 76
8 587 8 587 2 890 4 515 5 308 2 933 3 726 0 051 9 376 1 301 2 926 6 851 8 376 8 301 6 526 9 151 5 476 4 969 5 594 0 919 3 244 8 169 3 094 1 319 2 844 1 369 4 294 2 519 2 144

52 53
1 269

10 32 10 32 10 32 10 32 10 32 10 32 10 32 26 45 26 45 26 45 26 45 26 45 26 45 33 98 33 98 33 98 33 98 33 98 33 98 43 94 43 94 43 94 43 94 43 94 43 94 48 76 48 76 48 76 48 76
8 587 8 587 8 587 8 587 8 587 8 587 8 587 0 051 0 051 0 051 0 051 0 051 0 051 8 301 8 301 8 301 8 301 8 301 8 301 0 919 0 919 0 919 0 919 0 919 0 919 1 369 1 369 1 369 1 369

52 53
1 269

37 61 42 20 40 06 37 44 33 37 31 00 26 93 26 08 24 08 21 59 20 24 19 54 18 99 18 54 17 72 13 45 12 59 10 03 9 065 8 590 7 988 6 903 5 818 4 999 4 448 3 769 3 446 1 358 769 1
7 982 2 682 8 379 6 754 5 961 8 336 7 543 1 218 1 893 9 968 8 343 4 418 2 893 2 968 4 743 2 118 5 793 6 300
675
350
025
100
175
950
425
900
975
750
25

0

6 MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE
6.1

A menedzsment szervezet bemutatása

A Békés Megyei Önkormányzat és Mezőhegyes Város Önkormányzata régóta jó kapcsolatot
ápol egymással. Mezőhegyes Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektjeinek egy részében a
projektmenedzsmenti feladat ellátásával az apparátusában a Terület,- és Településfejlesztési
Operatív Programban való menedzsmenti feladatellátásra felkészült Békés Megyei
Önkormányzati Hivatalt bízza meg.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsment tevékenységet a projekt
megvalósítás teljes időtartamában kívánja biztosítani, tervezetten munkavégzésre irányuló
jogviszony formájában, a személyi jellegű költségek havi rendszeres kifizetésével a
projektmenedzser, a pénzügyi vezető, a projekt asszisztens, illetve a projektmenedzsmenthez
igénybe vett szakértő részére.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című pályázati
felhívásában a konzorciumi partnerekkel szemben támasztott elvárásoknak megfelel.
Tapasztalatát az alábbi uniós projektek megvalósítása során szerezte, amelyekben sikeresen
ellátta a projektmenedzsmenti feladatokat:
Pályázati azonosító szám

Megvalósítás időtartama

Tapasztalat

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019

2012.04.01-2014.10.31.

31 hónap

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004

2013.07.01-2014.06.30.

12 hónap

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0030

2013.12.02-2014.10.31.

11 hónap

HSZ/234/2014

2015.02.15-2015.08.31.

7 hónap

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0004

2015.08.01-2015.12.31.

5 hónap

A projekt tervezése során egyértelművé vált, hogy mely szervezetek mely projektelemek
megvalósításért felelnek. Előbbiek tételesen megbontva a TSZ 7. számú mellékletének
(Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt
megvalósítására) 3.3 és 3.4 és 9. pontjában kerültek rögzítésre, illetve a Békés Megyei
Önkormányzat Eljárásrendi szabályzat című dokumentumában lettek részletekbe menően
szabályozva. TOP projektek megvalósításának belső eljárásrendi szabályzata
Az érintett szervezetek közötti információ áramlása a napi szintű e-mail-es és telefonos
egyeztetések, valamint a havonta egyszer vállalt személyes egyeztetések által biztosítva van.
A megyei önkormányzat a szabályossági, illetve a támogatás elszámolására vonatkozó
felelősségét az általa, a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Programban vállalt
feladatokhoz összeállított ún. Eljárásrendi szabályzat című dokumentumában foglalt
részletszabályok betartása és betartatása útján igyekszik biztosítani.

A projekt megvalósításában részt vevő személyek:
•
•
•
•

Méhi Gabriella projektmenedzser
Domokos Tünde pénzügyi vezető
Tóthné Bodzsár Adrienn projektasszisztens
Kotroczó Ferencné projektasszisztens

A menedzsment tagok önéletrajza mellékletben csatolásra került.

7 CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
7.1

Áttekintő térképvázlat

Az akcióterületekről és elhelyezkedésükről a térképvázlat a PET-ben bemutatásra került, így
jelen pontban a hivatkozás elegendő.

7.2

Civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel,
intézményekkel folytatott egyeztetések dokumentumai.

7.3

Rendezvénynaptár

7.4

Szociális munkások bemutatása

7.4.1

Önéletrajz

7.4.2

Végzettséget igazoló okirat

7.5

Projektmenedzsment

7.5.1

Szervezeti ábra, SZMSZ

7.6

Támogató csoport dokumentációja

7.6.1

Meghívottak köre és a meghívás igazolása

7.6.2

Alakuló ülés jegyzőkönyve

7.6.3

Együttműködési megállapodások

7.6.4

Ülések jelenléti ívei

7.7

Bérlakások

7.7.1

Térképvázlat

7.7.2

Állami főépítészi nyilatkozat

7.7.3

Határozat az ingatlan házszámának megállapításáról

egyéb

7.3

Rendezvénynaptár
1. m érföldkő
Felelős

Tevékenységek ütemezése

II
6

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Szűrőnap

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Egészség(es)nap

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért
Közhasznú Alapítvány

"Együtt a természetért" - környezetvédelmi
nap

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért
Közhasznú Alapítvány

Bűnprevenciós nap

2. m érföldkő

3. m érföldkő

2 017
III
7

8

IV
9

4. m érföldkő

5. m érföldkő

2 018

10

11

I
12

1

2

II
3

4

5

III
6

7

6. m érföldkő

8

IV
9

10

11

I
12

1

2

II
3

4

5

III
6

7

3
26

8. m érföldkő

9. m érföldkő

2 020

8

IV
9

17

17

7. m érföldkő

2 019

10

11

I
12

1

2

II
3

4

5

III
6

7

10. m érföldkő

8

IV
9

10

11

I
12

1

2

II
3

4

5

2 022
III

6

7

8

5

1
13

IV
9

10

6
3

10
23

11. m érföldkő

2 021

7
12

11

I
12

1

2

II
3

4

5

6

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010
„Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befogadásért”

MEGHÍVÓ
TÁMOGATÓ CSOPORT ÜLÉS

A TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 „Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befodaásért”
projekt keretein belül Támogató csoport következő ülésére hívjuk, várjuk a tisztelt Támogató Csoport
Tagokat. A projekt kereteiben a folyamatos kapcsolattartás mellett megvalósuló szakmai programok újabb
feladatairól lesz szó ezúttal.
A rendezvény időpontja: 2019.03.21. 14:00-16:00
A rendezvény helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Kossuth u. 20.

PROGRAM:
14:00 - 14:10

Köszöntő

14:10 - 14:30

Szakmai vezető tájékoztatója az aktuális tanácsadások megvalósulásáról

14:30 - 16:00

Konzultáció az indítás előtt álló szakmai programokról

„Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befogadásért”

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010
„Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befogadásért”

MEGHÍVÓ
TÁMOGATÓ CSOPORT

Szeretettel meghívjuk a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 azonosító számú „Mezőhegyes összefog –
komplex program a társadalmi befogadásért” című pályázat keretében a soron következő Támogató
Csoport ülésünkre.
A rendezvény helyszíne: Mezőhegyes, Kossuth u. 20 (József Attila Általános Művelődési Központ
Szociális Intézményegysége)
A rendezvény időpontja: 2022. június 16. 13:00

PROGRAM:
13:00 - 13:30

Ebéd

13:30 – 15:00

Beszámoló a projekt előrehaladásáról. Kérdések – válaszok.

