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E l ő t e r j e s z t é s  
a képviselő-testület 2015. szeptember 15.-i ülésére 

 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat adása a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a 
nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című projektben való részvételről. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 2014. 
szeptember 10.-i ülésén arról döntött, hogy egyetért a Nagyatád Város Önkormányzat által 
benyújtandó pályázattal a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a nagyatádi 
járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című, Államreform Operatív Program keretében 
meghirdetett „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régiókban” elnevezésű ÁROP-1.A.3-2014 azonosító számú pályázati 
konstrukcióra. 

A meghozott döntés értelmében a járás területén lévő önkormányzatok 2014. szeptember 19.-
ig jelezhetik a projektben való részvételi szándékukat, szándéknyilatkozat megküldésével. 

A program elsődlegesen a helyi esélyegyenlőségi programban vállalt intézkedések 
felülvizsgálatára, járási szintű megfogalmazására az együttműködések megerősítésére irányul. 
A projekt megvalósításába a nagyatádi járás területén legalább 9 település bevonása kötelező. 
A projektet pozitív támogatói döntés esetén 2015. szeptember 30.-ig kell megvalósítani. 

A projekt keretében megvalósulhat a nagyatádi járás települési szintű esélyegyenlőségi 
programjainak felülvizsgálata, közös intézkedéseinek meghatározása egy „Esélyteremtési 
programterv” keretében. Együttműködési megállapodások kerülnek megkötésre a programok 
végrehajtását támogató szervezetekkel, illetve az önkormányzatok részvételével, 5 
alkalommal ismeretterjesztő, tájékoztató rendezvények kerülnek megtartásra. 
Felállításra kerül egy maximum 3 főből álló, megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakmai csoport, a járási szintű koordináció kialakítására, működtetésére. 
Létrehozásra kerül egy járási szintű felzárkóztatási kerekasztal, ahol szakértő bevonásával 
áttekintik az esélyegyenlőségi programokat, összehangolják a járásban tervezett 
intézkedéseket és fejlesztéseket. A kerekasztal munkájában jelen lesz a Türr István Képző és 
Kutató Intézet szakértője és a kormányhivatal delegáltja is. 
A projekt tervezett költsége 22 000 000 Ft és 100 %-ban a támogatással finanszírozott. A 
projekt vegyes finanszírozású, így Nagyatád Város Önkormányzatának az utófinanszírozású 
projektelemeket elő kell finanszíroznia. 
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Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata szándéknyilatkozat megtételéről.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagyatád Város 
Önkormányzat által benyújtandó pályázattal a „Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című, Államreform 
Operatív Program keretében meghirdetett „Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” elnevezésű ÁROP-1.A.3-2014 
azonosító számú pályázati konstrukcióra, kinyilvánítja  a projektben való részvételi 
szándékát. 

 
Határidő: 2014. szeptember 19. 
Felelős: Péntek László polgármester (szándéknyilatkozat megküldéséért) 
 

Segesd, 2014. szeptember 10. 
 

  
 Péntek László 
 polgármester 
 


