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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2017. február 16-i ülésére 

a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-3.9.2-16  

azonosítószámú pályázat benyújtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Marcali Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű pályázati kiírásra. Az EFOP-3.9.2-16 

konstrukció legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó 

társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló 

csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a 

felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke 

gyarapítása érdekében. 

A projekt részcéljai:  

I. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban 

dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.  

II. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci 

érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések 

támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.  

III. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való 

hozzáférésének biztosítása.  

IV. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.  
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Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség. Egy konzorciumban legalább 5 (maximum 10) települési 

önkormányzatnak kell részt vennie (a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési 

önkormányzatoknak). 

A konzorciumban részt vevő önkormányzatok: Marcali, Fonyód, Somogyvár, Gyugy, 

Lengyeltóti, Kéthely. A pályázat benyújtásához a konzorciumi megállapodást csatolni 

szükséges. A konzorciumi megállapodás minta az előterjesztés mellékletében található. 

Tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-100 db.  

Az elnyerhető támogatás maximális összege 500.000.000 Ft (a teljes lakónépesség - min 5 

település összlakossága - 20.000 fő felett), a támogatás formája vissza nem térítendő 

támogatás. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

A támogatás módja: előfinanszírozás. 

A pályázat beadásának határideje: 2017. március 16. 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” pályázat benyújtását 

jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának 

polgármesterét a partner települési önkormányzatok részvételével kötendő, jelen előterjesztéshez 

mellékelt konzorciumi megállapodás megkötésére, valamint a konzorcium vezetőjeként a 

pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére, a támogatási szerződés 

aláírására. 

Felelős: dr Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

Marcali, 2017. február 13. 

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 



 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a „Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek” EFOP-3.9.2-16 felhívásra (a továbbiakban: 
felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az 
abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 

A támogatási kérelem címe: _____________________________________________  

 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 

megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve: Fonyód Város Önkormányzata 

Postacím: 
 
8640 Fonyód, Fő utca 19. 

Székhely: 
 
8640 Fonyód, Fő utca 19. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
731409 

Adószám: 15731405-2-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Hidvégi József 

 

Szervezet neve: Kéthely Község Önkormányzata 

Postacím: 8713 Kéthely, Ady E. utca 1. 

Székhely: 8713 Kéthely, Ady E. utca 1. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
396563 

Adószám: 
 
15396561-2-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 
Molnár Balázs 

 
 

Szervezet neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata 

Postacím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2. 

Székhely: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2. 



 

 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
731410 

Adószám: 15731412-2-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Zsombok Lajos József 

 

Szervezet neve: Marcali Város Önkormányzata 

Postacím: 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 

Székhely: 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
731432 

Adószám: 15731436-2-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Sütő László 

 

Szervezet neve: Gyugy Község Önkormmányzata 

Postacím: 
 
8692 Gyugy, Fő utca 19. 

Székhely: 
 
8692 Gyugy, Fő utca 19. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

 
398293 

Adószám: 15398295-1-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 
Jelenka György 

 

Szervezet neve: Somogyvár Község Önkormmányzata 

Postacím: 
 
8698 Somogyvár, Kaposvári utca 2. 

Székhely: 
 
8698 Somogyvár, Kaposvári utca 2. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

 
396617 

Adószám: 
 
15396619-2-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Gyurákovics László 

 
 

 
 

 
 



 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Marcali Város 
Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 

 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 

ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 

_________________________________……………………………………………………..
1
 

 
 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Név 

Marcali Város 
Önkormányzata 

 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

Fonyód Város 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

Kéthely Község 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

                                                 
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 



 

 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

Gyugy Község Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

Somogyvár Község 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
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