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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2017. április 27-i ülésére 

 

 

 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

Tárgy:  A Nők a családban és a munkahelyen (standard) (EFOP-1.2.9-17) elnevezésű 

pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás 

aláírásának jóváhagyása 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

   

      

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

 

Humán Erőforrás Bizottság 

 

 

 

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

  Bérczes Beáta          Sándor Tamás            dr. Ignácz Anita Éva 

     jogi előadó               aljegyző                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (a továbbiakban: FICSAK) megkereste 

Önkormányzatunkat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „A Nők a 

családban és a munkahelyen (standard)” című, EFOP-1.2.9-17. kódszámú pályázatra 

Önkormányzatunkkal közösen, konzorcium keretében kíván támogatási igényt benyújtani. 

 

A pályázati felhívás a nők munkaerő-piaci helyzetének, és a család-munka 

összeegyeztethetőségének javítása céljából került meghirdetésre.  

 

A fő célkitűzés a család társadalmi szerepének, és a társadalmi összetartásnak a megerősítése.  

 

Jelen konstrukció elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, a munkavállalás 

megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén segíti a cél teljesülését, 

a családok anyagi helyzetének javulásával, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi 

presztízsének, mentálhigiénés állapotának és önbecsülésének munka általi növelésén 

keresztül.  

 

A cél elérését a költségvetési szervekből és nonprofit szervezetekből álló konzorciumok 

által, városonként létrehozott Nő-Köz-Pontok valósítják meg.  

 

A pályázat részcéljai: 

- A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása (részmunkaidős, távmunka, 

önfoglalkoztatás, bedolgozás, egyszerűsített vagy alkalmi munka, job sharing és 

munkaerő-kölcsönzés formák, új típusú munkaidő modellek), különös tekintettel a 

helyben beazonosítható hiányszakmákra . 

- A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a 

munka összeegyeztethetőségének érdekében. 

- A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése 

helyben. 

- Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a 

távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi 

munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek 

népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, 

mind a munkaadók körében. 

- A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi 

szemléletformáló eszközökkel.  

 

A konzorcium két tagból állna, a FICSAK az Önkormányzattal konzorcium keretében 

pályázna. A konzorcium vezetője az Önkormányzat lenne, így a pályázatot az Önkormányzat 

nyújtaná be a tagok nevében és képviselné őket a projekt megvalósítási és fenntartási 

időszakában.  

 

A „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatási Kérelem benyújtására” 

elnevezésű megállapodás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, amely megállapodás 

szerint, ha a benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélik, úgy Felek megkötik a 

„Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt 

megvalósítására” elnevezésű megállapodást, amely részletezi, hogy a tagoknak milyen 

feladatokat kell teljesíteni a projekt ideje alatt. Ezen utóbbi megállapodás alapján a 



konzorcium vezetőjének kell a projektet képviselni és a beszámolókat elkészíteni, a 

beszerzéseket megvalósítani.  

 

 

A pályázat költségei: 

- A pályázathoz nincs szükség önerőre! 
- A pályázathoz biztosítandó központ (Nő-Köz-Pont) bérleti díja és infrastruktúrájának 

kialakítása, valamint a humánerőforrás teljes költsége (bér, járulékok, stb.) a pályázati 

keretből kerül kifizetésre. 

 

Pályázat fontosabb adatai: 

- A pályázaton elnyerhető összeg: 150-200 millió forint 

- A szükséges önrész mértéke: 0% 

- Rendelkezésre álló keretösszeg: 9 milliárd forint 

- A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19-től 

- Területi korlátozás: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé 

fejlett régiói. 

- Megyénként maximum 4 pályázat kerül támogatásra. 

- A pályázatot kizárólag konzorciumi formában lehet benyújtani. 

- Megvalósításra 30-36 hónap közötti idő áll rendelkezésre. 

 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen!  

 

Várpalota, 2017. április 20.      

 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete                     Határozati javaslat 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

………/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Női 

Információs és Szolgáltató Központok (Nő-Köz-Pont) létrehozására kiírt pályázati 

felhívásra (Nők a családban és a munkahelyen (standard) - EFOP-1.2.9-17) támogatási 

igényt kíván benyújtani. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatokat megtegye és a Fiatal Családosok Klubjának Egyesületével 

az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodást aláírja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

      

      

 

V á r p a l o t a ,  2017. április 27. 

 

 

Campanari- Talabér Márta                   dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester               jegyző 


