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Ügyiratszám: 560/1/2017. 11. sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március30-i ülésére 

a„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.3-16 
azonosítószámú pályázat benyújtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű pályázati kiírásra. Az EFOP-1.5.3-16 

konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek 

csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.  

A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák 

komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű 

fejlesztési programok megvalósításának támogatása.  

A projekt részcéljai:  

I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző 

programok megvalósítása. 

II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-

piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. 

III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció

támogatása. 

V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése. 

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). 



Kéthely Község Önkormányzatának                                      
            POLGÁRMESTERE 
      8713 Kéthely, Ady E. u.1.          
 
A konzorciumban részt vevő önkormányzatok: Marcali, Somogyvár, Somogyvámos, Buzsák, 

Lengyeltóti, Somogyzsitfa, Somogysámson, Kéthely. A konzorcium vezetője Marcali lenne. 

A pályázat benyújtásához a konzorciumi megállapodást csatolni szükséges. A konzorciumi 

megállapodás minta az előterjesztés mellékletében található. 

Tervezett keretösszeg 35 milliárd Ft.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-350 db.  

Az elnyerhető támogatás maximális összege500.000.000 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 benyújtására 2017. március 1-től 2017. április 1-ig van lehetőség. 

2017. március 24-én e témában az érintett települések képviselőivel egyeztető megbeszélés 

volt a pályázattal kapcsolatban, e megbeszélés alkalmával a konzorciumi megállapodás 

aláírásra került, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásához 

való hozzájárulását és a konzorciumi megállapodás aláírására való felhatalmazását utólagosan 

adja meg. 

Határozati javaslat 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”pályázat benyújtását 

utólagosan jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Kéthely Község Önkormányzatának 

polgármesterét a partner települési önkormányzatok részvételével kötendő, jelen előterjesztéshez 

mellékelt konzorciumi megállapodás megkötésére és a szükséges egyéb jognyilatkozatok 

megtételére. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester  
Határidő: azonnal  
 

K é t h e l y, 2017. március 23.  
 Molnár Balázs 
 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
azEmberiErőforrásFejlesztési Operatív Program keretében a 
„Humánszolgáltatásokfejlesztésetérségiszemléletben-kedvezményezetttérségek” EFOP-
1.5.3-16felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmetnyújtsanak 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: BuzsákKözségÖnkormmányzata 
Postacím: 8695 Buzsák, Főtér 1. 

Székhely: 8695 Buzsák, Főtér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

731476 

Adószám: 15731474-2-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kara Lajos 

Szervezet neve: KéthelyKözségÖnkormányzata 
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: LengyeltótiVárosÖnkormányzata 
Postacím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyiutca 2. 

Székhely: 8693 Lengyeltóti, Zrínyiutca 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: SomogysámsonKözségÖnkormmányzata 
Postacím: 8733 Somogysámson, Főutca 98. 

Székhely: 8733 Somogysámson, Főutca 98. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 
731421 

Adószám: 15731429-1-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Farkas János 

 

Szervezet neve: SomogyvámosKözségÖnkormmányzata 
Postacím:  

8699 Somogyvámos, Csepregi L. utca 8. 

Székhely:  
8699 Somogyvámos, Csepregi L. utca 8. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 
396145 

 

Adószám:  
15396145-1-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

DékánynéKároly Marianna 

 

Szervezet neve: SomogyvárKözségÖnkormmányzata 
Postacím:  

8698 Somogyvár, Kaposváriutca 2. 

 



 
Székhely:  

8698 Somogyvár, Kaposváriutca 2. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 
396617 

Adószám:  
15396619-2-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Gyurákovics László 

 

Szervezet neve: SomogyzsitfaKözségÖnkormmányzata 
Postacím:  

8734 Somogyzsitfa, Május 1. utca 64. 

Székhely:  
8734 Somogyzsitfa, Május 1. utca 64. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

400060 

Adószám:  
15400066-1-14 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 
Papp János 

 
 
A Konzorcium vezetőjéneka 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, hogyhelyettük és nevükben a 
támogatási kérelmetaláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelembenfoglaltakat 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 

Buzsák Község 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

konzorciumi tag 
 
 

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

Kéthely Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

konzorciumi tag 
 
 

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

Lengyeltóti Város Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 

 
 
konzorciumi tag 

 
 

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

Somogysámson Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

konzorciumi tag 
 
 

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

Somogyvámos Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

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. 

 

                                                 



 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 
 
 

 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 
 

konzorciumi tag 
 
 

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

Somogyvár Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 

konzorciumi tag 
 
 

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

Somogyzsitfa Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
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