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Heves Megye Közgyűlése 

 

 

H e l y b e n  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

a EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „FELZÁRKÓZÁS-POLITIKAI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HEVES MEGYÉBEN” 

 című pályázat előrehaladásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Heves Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 

megvalósuló „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című konstrukcióhoz EFOP-1.6.3-17-

2017-00019 kódszámon „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása 

Heves megyében” elnevezéssel támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, mely 

pozitív támogatói döntést nyert és 60 millió Ft összegű, 100 %-os támogatás intenzitású, 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósulási időszaka: 2018.01.01.-

2020.12.31. 

 

 

Az 1. mérföldkövön belül (2018.01.01. – 2018.06.30.) megvalósított tevékenységek és 

megkötött szerződések: 

 

1. A kötelezően foglalkoztatandó felzárkózási munkatárs 2018. január 01-től 

alkalmazásra került a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetében, a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály keretei között. A projekt 

megvalósításának 36 hónapjára határozott időre szóló közszolgálati jogviszony jött 

létre a felek között. 

 

2. Kötelező nyilvánosság biztosítása  
2018. január 12-én a Heves Megyei Önkormányzat és a Zebra Design 69 Bt. között 

vállalkozási szerződés jött létre, amely a kötelező nyilvánosság biztosítását rögzíti. A 

Heves Megyei Önkormányzat weboldalán létrahozásra került a projektet bemutató 

aloldal, mely az alábbi linken érhető el: http://hevesmegye.hu/efop163 

A pályázati dokumentációban megjelölt C típusú tábla elkészült és a beruházás 



 

helyszínén elhelyezésre került. A tábláról készült fotó az EPTK felületen felcsatolásra 

került. A kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítéséről a vállalkozó 

gondoskodik a projekt zárásáig. 

 

3. 2018. január 24-én került aláírásra a Rendezvény-szervezés/ Marketingeszközök 

fejlesztése feladatcsoport ellátását biztosító vállalkozási szerződés a Heves Megyei 

Önkormányzat és a Graven Idol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között, a projektet 

érintő 12 db rendezvény, valamint 6 db fórum vonatkozásában, továbbá az I. 

mérföldkő időintervalluma alatt a promóciós ajándéktárgyak – egész projektre vetített 

- 25 %-ának biztosítása tárgyában. 

 

Ennek nyomán megvalósult tevékenységek az első mérföldkövön belül:  

 

 

I. Heves Megyei Felzárkózási Fórum  

2018. február 22-én került sor az I. fórum ülésére, melyen a 31 résztvevő az 

együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával vállalta, hogy a továbbiakban részt 

vesznek a fórum munkájában és hozzájárulnak a Heves megyei felzárkózási 

kezdeményezés sikeres megvalósításához.  

A civil szervezetek bevonása a pályázati felhívás kötelező tartalmát figyelembe véve 

pályáztatás útján történt. A pályázati felhívást a Heves Megyei Önkormányzat 

weboldalán és a Heves Megyei Önkormányzat hirdetőtábláján tettük közzé. A 

felhívásra 4 civil szervezet jelentkezett, akik az együttműködési szándéknyilatkozat 

aláírásánál már jelen voltak, további civil szervezetek bevonása, a civilszervezetek 

számának bővítése a projekt megvalósítási időszakában tervezett. 

A fórum résztvevőinek köre a projekt megvalósítása alatt bővülhet, a fenntartási 

időszakban 3 évig a fórum működését biztosítjuk. Az alakuló ülés jelenléti ívét és 

fotódokumentációját az EPTK felületen rögzítettük. 

 

 

A Heves Megyei Felzárkózási Fórum az alábbi szervezetek részvételével kezdte meg 

közös munkáját: 

 

• Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) 

• EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság  

(1054 Budapest, Akadémia u. 3.) 

• Verpelét Város Önkormányzata (3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.) 

• Kál Nagyközség Önkormányzata (3350 Kál, Szent István tér 2.) 

• Tarnalelesz Község Önkormányzata (3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8.) 

• Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 6/A.) 

• Gyöngyöspata Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.) 

• Káli Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3350 Kál, Dózsa út 1.) 

• Tarnaleleszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8.) 

• Erdőkövesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

(3252 Erdőkövesd, II. Rákóczi Ferenc út 39.) 

• Szentdomonkosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

(3258 Szentdomonkos, Szabadság u. 48.) 

• Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) 

• Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  



 

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 11.) 

• Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (3300 Eger, Faiskola u. 15.) 

• Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága  

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) 

• Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum által delegált tag (3300 Eger, Dobó tér 6/A.) 

• Egri Szakképzési Centrum (3300 Eger, Kertész utca 128.) 

• Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály  

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) 

• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltség  

(3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) 

• Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya  

(3300 Eger, Klapka György út 3.) 

• Eszterházy Károly Egyetem (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) 

• Egri Norma Alapítvány, Civil Információs Centrum (3300 Eger, Törvényház út 1-

3.) 

• Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület (3200 Gyöngyös, Kerékgyár út 4/1.)  

• ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesület (3300 Eger, Pacsirta u. 6.) 

• Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület (3377 Szihalom, Bercsényi út 28.) 

• Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet  

(3300 Eger, Klapka György út 10.) 

• Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi út 1.) 

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat, egri csoport (3300 Eger, Kallómalom u. 78.) 

• Mátrametál Fém Csomagolóeszköz-gyártó és Értékesítõ Kft.  

(3332 Sirok, Liszkó völgy, Pf. 10.) 

• Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság  

(3300 Eger, Törvényház út 4.) 

• Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) 

• Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 

 

A másik rendezvény típus, melynek lebonyolítására a fent említett Graven Idol 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerződött, a Közösségi együttműködést erősítő 

rendezvénysorozat. 2018. június folyamán 2 db. rendezvény kerül megvalósításra, 

melynek helyszínei Tarnalelesz és Pétervására lesznek.  

Míg a fórum résztvevői a felzárkóztatásban érintett intézmények, szervezetek, addig a 

rendezvénysorozat célcsoportja a projekt fókuszában lévő esélyegyenlőségi 

célcsoport: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkel 

élők. 

 

4. Informatikai és egyéb eszközök beszerzésére 2018. január 5-én a Heves Megyei 

Önkormányzat és a Főnix Informatika Kft.  között létrejött megállapodás alapján 

került sor 3 db laptop + a hozzájuk kapcsolódó 3 db szoftver beszerzésére, 3 db 

nyomtató beszerzésére, valamint a felzárkózási munkatárs munkavégzését segítő 

mobiltelefon beszerzésére. Az informatikai eszközt a szakmai megvalósító, az 

alprojektvezető, illetve a titkársági feladatokat ellátó hivatali munkatárs használja. Az 

eszközökről készült fotók az EPTK felületen felcsatolásra kerültek. 

 

5. HEP Önkormányzati referens képzésen való részvétel a felzárkózási munkatárs 

számára kötelezően teljesítendő feladat. A képzés 2018. április 11., 18., 25-én az 

SZGYF (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) szervezésében valósult meg 

Szolnokon. A felzárkózási munkatárs megszerezte a „HEP önkormányzati referens” 



 

képesítést.  

 

6. Szervezetfejlesztő, érzékenyítő tréning  
A kötelezően megvalósítandó tevékenységek körében szerepel a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal 10 munkatársa számára szervezett érzékenyítő, 

szervezetfejlesztő tréning, melynek lebonyolítását külső oktató bevonásával valósítja 

meg az önkormányzat. Az oktató kiválasztása a szükséges eljárás lefolytatását 

követően történt meg. Az eljárás győztese az mtd Tanácsadó Kft. A szervezetfejlesztő, 

érzékenyítő tréning 2018. június hó folyamán valósul meg. A képzés segíti az 

előítéletek működésének megismerését és a hátrányos helyzetű személyek felé mutató 

empátia növekedését. 

 

7. Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozaton közreműködő előadók 

biztosítása tárgykörében az eljárás folyamatban van. 

 

Munkacsoport ülés: 

 

Az I. munkacsoport ülés 2018. február 22-én került megtartásra. A Megyeháza dísztermében 

az együttműködési szándéknyilatkozatot aláíró partner szervezetek közül tizenhatan vettek 

részt az ülésen, melynek tématerülete: a romák és mély szegénységben élők helyzete a képzés, 

foglalkoztatás területén.  

Szakmai napon való részvétel: 

 

2018. május 10-én került megrendezésre az Irányító Hatóság részéről a szakmai nap, melyen 

részt vett a projektmenedzser, az alprojektvezető és a felzárkózási munkatárs. A rendezvény 

célja az országosan felmerült kérdések megtárgyalása és az egyes feladatok végrehajtásával 

kapcsolatos tapasztalatok megvitatása. 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága és az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság 2018. június 19-i ülésén tudomásul vette. 

 

Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét! 

 

 

Eger, 2018. június 20. 

 

 

Szabó Róbert  

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 
Dr. Barta Viktor 

megyei főjegyző 


