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H e l y b e n  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „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 időszakában 

(2018.01.01.-2020.12.31.) teljesítendő feladatok, tevékenységek: 

 

 6 felzárkózási fórum (fél évente 1-1, összesen 6) 

 12 munkacsoport ülés (negyed évente 1-1, évente 4 db, összesen 12) 

 12 együttműködést erősítő rendezvény (negyed évente 1-1, évente 4 db, 

összesen 12) 

 Szolgáltatási Út Térkép dokumentum elkészítése  

 Esélyegyenlőségi Paktum elkészítése  

 érzékenyítő tréning a hivatali dolgozóknak  

 

A projekt célja: 

A Magyar Nemzeti Felzárkózási Stratégia és a településeken, lokális szinten fellelhető Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok közti űr kitöltése, melynek megvalósítása megyei szintű 

szakmai koordinációs- és konzultációs rendszer kialakításával és működtetésével, a már 

működő, esélyteremtő együttműködések munkájának összehangolásával, a települési 

önkormányzatok esélyteremtési intézkedéseinek feltérképezésével történik, aminek 



 

eredményeként egy olyan modell jellegű együttműködési program valósul meg, melynek célja 

a megyei települések és a helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és 

megerősítése. 

 

A projekt célcsoportjai: 

 

A megyében működő érintett szervezetek, intézmények: megyei önkormányzat, települési 

önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, ellátórendszerek szereplői, civil szervezetek, 

egyházak, nonprofit szervezetek, valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós 

szegénységben élők, segítségre szorulók, romák és helyi közösségeik. A projekt által érintett 

szereplők egyrészt a projekt megvalósításába közvetlenül bevont együttműködők és 

partnerek, másrészt a projekt végső eredményeinek fókuszpontjai; társadalmi-, szociális 

perifériára került egyének: 

• a mélyszegénységben élők és romák  

• gyermekek  

• nők  

• idősek  

• fogyatékkal élők  

A 2019. november 29-i közgyűlés előtti időszakban (2018. január 01. - 2019. november 19.) 

megvalósult szakmai tevékenységek: 

 

1) A felzárkózási munkatárs 2018. január 01-től alkalmazásra került a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal szervezetében. A projekt megvalósításának 36 hónapjára 

határozott idejű közszolgálati jogviszony jött létre a felek között. 
 

2) HEP Önkormányzati referens képzésen való részvétel a felzárkózási munkatárs számára 

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

(Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) szervezésében valósult meg Szolnokon. A 

felzárkózási munkatárs megszerezte a „HEP önkormányzati referens” képesítést.  

 

3) 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 valósította meg az 

önkormányzat.  

 

Megyei Felzárkózási Fórumok: 
 

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 Értékesítő 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.) 

 

II. Heves Megyei Felzárkózási Fórum   

A II. ülés megrendezésére 2018. szeptember 26-án került sor. Témája: az 1. és 2. 

munkacsoport ülések összefoglalója: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózási 

lehetőségeinek vizsgálata a képzés és a foglalkoztatás területén Heves megye vonatkozásában. 

Az ülés jelenléti ívét és fotódokumentációját az EPTK felületen rögzítettük, a kötelező 

nyilvánosságnak eleget téve az aloldalon a rendezvény összefoglalója, fotódokumentációja és 

egyéb kapcsolódó dokumentumok feltöltésre kerültek.  

 

III. Heves Megyei Felzárkózási Fórum  

2019. február 27-én került sor a III. Felzárkózási Fórum ülésére, melynek témája: Jó 

gyakorlatok a civil életből. A Fórum tagjai rövid tájékoztatást kaptak a projekt indulása óta 

megvalósított tevékenységekről, majd ezt követően négy meghívott előadó tartott beszámolót 

egyesületük munkájáról, programjuk megvalósításáról. Az előadók a következő 

egyesületeket, önkormányzatot képviselték: Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület, 

Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület, Gyerekekért SOS 90 Alapítvány, amely a 25 

éves Kedvesház Esélyteremtő Programját ismertette, valamint bemutatásra került az Eger 

Megyei Jogú Város „Közös-többszörös” programja, amely a 2018. évi Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok felhíváson 2. helyezést ért el, a „Településen élő romák és nem 

romák példaértékű tevékenységei, programjai” című kiírásban. 

Az ülés jelenléti ívét és fotódokumentációját az EPTK felületen rögzítettük, illetve a kötelező 

nyilvánosságnak eleget téve az említett dokumentáció és a rendezvényről készült közlemény 

felkerült a www.hevesmegye.hu EFOP1.6.3. aloldalára.  

 

IV. Heves Megyei Felzárkózási Fórum  

2019. szeptember 26-án került megrendezésre a soron következő fórumülés, melynek témája: 

Heves megyei Szolgáltatási Út Térkép főbb pontjainak bemutatása, valamint összefoglaló 

hangzott el az 5. és 6. munkacsoport ülések témáiról, melyek az egészségügyet és a szociális 

intézményeket vizsgálták.  

 

 

 

Munkacsoport ülések: 

 
I. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport  

Az I. munkacsoport ülés 2018. február 22-én 12:30-13:30 közötti időpontban 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.  



 

II. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport  

A II. munkacsoport ülést 2018.  július 14-én 10 órai kezdettel bonyolítottuk le, melynek 

témája a Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózási lehetőségeinek vizsgálata a 

képzés és a foglalkoztatás területén, valamint a Szolgáltatási út térkép módszertanának 

áttekintése volt. 

 

III. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport  

A III. munkacsoport ülés 2018. szeptember 26-án 11 órától került megtartásra a Megyeháza 

dísztermében.  Az ülés tárgyköre: Mélyszegénységben élő és roma gyerekek helyzete az 

oktatás területén. Az ülésre meghívott szervezetek közül három külső szakértőként volt jelen, 

akik a témában érintettségük alapján lettek kiválasztva. A munkacsoport ülésen az adott téma 

kapcsán a résztvevők a saját területük vonatkozásában helyzetelemzést-, problémafeltárást 

tartottak, majd megoldási javaslatokat tettek. 

 

IV. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülés 

A IV. munkacsoport ülés 2018. december 10-én 10 órától került megtartásra a Megyeháza 

Telekessy teremében. Az ülés tárgyköre: hátrányos helyzetű- és fogyatékkal élő gyerekek 

helyzete az oktatás területén. Az ülésre meghívott szervezetek közül három külső 

szakértőként volt jelen, akik a témában való érintettségük alapján lettek kiválasztva. A 

munkacsoport ülésen az adott téma kapcsán a résztvevők a saját területük vonatkozásában 

helyzetelemzést-, problémafeltárást tartottak, majd megoldási javaslatokat tettek. 

 

V. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülés 
2019. február 27-én 13 órától, a III. Heves Megyei Felzárkózási Fórumot követően lett 

megtartva a soron következő munkacsoport ülés, melynek tárgyköre: a gyermekjóléti - és 

szociális alapszolgáltatások és a szociális szakosított ellátások volt. A munkamenet az előző 

üléseknek megfelelően folyt. 

 

VI. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülés 
2019. június 25-én a VI. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülésre kerül sor. 

Tárgyköre: egészségügyi alapellátások hiányosságai. 

 

Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat 

A projekt megvalósítási időszakában évente 4 db, összesen 12 rendezvény kerül megtartásra. 

A kötelező tevékenységek megvalósítási helyszínei Heves megye különböző települései 

(város, nagyközség és kistelepülés egyaránt). A helyi közösséget érintő rendezvények, 

közösségépítő találkozók több részből álló programok. A rendezvények a hátrányos helyzetű 

célcsoportokhoz kapcsolódóan kerülnek megszervezésre, széles körű, adott témában érintett 

lakossági bevonással.  

 

A rendezvény szakmai programja: 

  

 Plenáris előadások 

o Korai fejlesztés fontossága 

o Az oktatás és munka, mint érték. A lehetőségek ismertetése 

 Szekciós előadások 



 

o Pénzügyi tanácsadás 

o Családi életvezetés 

o Jó példa bemutatása, motivációs beszélgetés 

 

Megvalósult Rendezvények:  

I.  Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Tarnalelesz (2018. június 21.) 

II. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Pétervására (2018. június 22.) 

III. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Gyöngyöspata (2018. szeptember 28.) 

IV. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Tiszanána (2018. december 20.) 

V. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Kisköre (2019. március 29.) 

VI. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Mátraderecske (2019. június 21.) 

VII. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Gyöngyös (2019. szeptember 30.) 

 

Szakmai napokon való részvétel: 

 2018. október 16-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság országos szakmai 

napot tartott Székesfehérváron, amelyre az EFOP 1.6.3. projektekben résztvevő összes 

megyei önkormányzat szakmai képviselője meghívást kapott. Ezen a rendezvényen 

részt vett a projektmenedzser, az alprojekt vezető és a projekt szakmai vezetője a 

Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya részéről. A rendezvény célja az 

országosan felmerült kérdések megtárgyalása és az egyes feladatok végrehajtásával 

kapcsolatos tapasztalatok megvitatása volt, illetve az SZGYF útmutatást adott az 

egyes dokumentumok elkészítéséről. 

 Az EMMI és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) közös 

szervezésében 2019. április 03-án és 04-én Zalaszentlászlón került sor az országos 

szakmai napokra, melyen részt vett a Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési 

Osztálya részéről a projekt szakmai csapata. Az eseményre az EFOP 1.6.3. 

projektekben résztvevő összes megyei önkormányzat szakmai képviselője meghívást 

kapott. A rendezvény célja az országosan felmerült kérdések megtárgyalása és az 

egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok megvitatása volt, illetve az 

SZGYF útmutatást adott az egyes dokumentumok elkészítéséről, azok tartalmával 

kapcsolatos szakmai elvárásokról. 

Szolgáltatási Út Térkép  

A települések szolgáltatásainak felmérése céljából egy adatgyűjtő táblázat készült (melyet a 

szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak készítettek el), mely tartalmazza a 

települések szociális-, humán-, és műszaki-infrastrukturális-, közigazgatási-, lakhatási-, 

foglalkoztatási-, gyermekjóléti-, és roma felzárkózást célzó szolgáltatásait, valamint az egyes 

településeken tevékenykedő egyházak és civil szervezetek szolgáltatásait. Ezen dokumentum 

része a helyzetelemzés is, amely egyrészt a fentiekben ismertetett információk, másrészt a 

települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak (HEP) figyelembevételével készül. 

Ezen adatgyűjtő tábla 2019. február 6-án valamennyi önkormányzatnak kiküldésre került 

elektronikus levél formájában.  

 

 



 

A táblázatunk a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia fejezeteihez kapcsolódóan 

vizsgálja az oktatáshoz, a munkavállaláshoz, egészségügyi ellátásokhoz, lakhatáshoz és 

alapvető szolgáltatásokhoz - kiemelten a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz 

-, valamint a roma felzárkózást célzó szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeit. 

 

A fentebb említett, a települések számára megküldött levélhez az adatgyűjtő táblázat mellett 

csatoltan megküldtük a projekt rövid tájékoztatóját is.  Ezáltal a megye összes településével 

megtörtént a kapcsolatfelvétel. Az adatgyűjtő táblázat 58%-os arányban (121/70) érkezett 

vissza kitöltött állapotban a településektől.  A fennmaradó településeknek személyes, 

helyszíni segítségnyújtást biztosítottunk.  

 

A Szolgáltatási Út Térkép (SZÚT) Dokumentum elkészítésének határideje 2019. december 

31. A SZÚT elkészítéséhez összegyűjtésre kerültek a meglévő, 2018-ban elfogadott települési 

Helyi Esélyegyenlőségi Programok, valami forrásként szolgál például a Szociális Ágazati 

Portál weboldal és a fent említett adatgyűjtő táblázat. 

 

 

Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum kidolgozása 
 

A Megyei Esélyegyenlőségi Paktum dokumentum, a projekt keretében generált megyei szintű 

együttműködések megerősítése és fenntarthatósága érdekében, a helyi szereplőknél 

rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldási 

javaslatokat nyújt a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.  

 

 

Hátralévő megvalósítandó feladatok 

 Felzárkózási Fórum ülések: 2020 február, szeptember hónapokban 

A pályázati felhívás alapján még egy civil szervezet bevonása szükséges pályázat 

meghirdetésével (összesen 5 civil szervezet bevonása az elvárás) 

 munkacsoport ülések: 2019 december, 2020 március, június, szeptember, december 

hónapokban 

 együttműködést erősítő rendezvények: 2019 december, 2020 március, június, 

szeptember, december hónapokban 

 Szolgáltatási Út Térkép: elkészítésének határideje a pályázati felhívás szerint 2019. 

december vége; terv szerint a Közgyűlés 2019 decemberi ülésére beterjesztésre kerül 

 Esélyegyenlőségi Paktum: felhívás szerint 2020. június 30-ig kell elkészülnie; 

melynek tervezési szakaszai a következők: 

- 2020. január 31-ig: Külső koherencia vizsgálat – A Heves Megyei 

Esélyegyenlőségi Paktumhoz kapcsolódó országos és megyei stratégiák, 

kiemelt programok bemutatása 

- 2020. április 1-ig: egyeztetési változat 

- 2020. május 29-ig: végleges változat 

 

 

 

 

 



 

A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, illetve a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottsága 2019. november 19-i ülésén tudomásul vette. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni 

szíveskedjék. 

 

 

Eger, 2019. november 22. 

 

 

 

       Dr. Juhász Attila Simon 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

 

Dr. Barta Viktor 

megyei főjegyző 
 


