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1. Vezetői összefoglaló

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú
Alapítvány és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal közös konzorciumot alkotva
pályázatot nyújtott be a TOP-5.2.1-15 azonosító számú „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra, mely projekt
támogatásban részesült.
A projekt címe: Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért, kódszáma: TOP5.2.1-15-BS1-2016-00007.
A Közösségi Beavatkozási Terv (továbbiakban: KBT) funkciója, hogy a TOP-5.2.1-15
felhívásra

benyújtott

támogatási

kérelmek

tartalmát

részletesen

bemutassa,

megvalósíthatóságát elemezze, a lehetséges kockázatokat feltérképezze és kivédésüket
segítse.
Az eljárásrend lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatási kérelmek benyújtásakor a projekt
kidolgozottsága még ne legyen végleges, a projekt-előkészítés folyamata még ne záródjon le.
Ezt elegendő a támogatási szerződés megkötése után induló projektfejlesztési folyamat során
elérni. Ebben a projekt-fázisban véglegesedik a műszaki tartalom és ekkor készülhet el a KBT
is.
Jelen dokumentum célja, hogy a projekt előkészítési szakaszában zajlott tevékenységeket
bemutassa, és megfelelő alapot szolgáltasson a projekt megvalósítási időszakára a
projektmenedzsment és a szakmai vezetés számára. A KBT tartalmazza a célterület
bemutatását,

a

tevékenységek

szakmai

tartalmát

és

tervezett

költségét,

továbbá

kockázatértékelési, válságkezelési módokat is megfogalmaz. Fontos, hogy a projekt sikeres
megvalósításához a projektcélok elérése és az indikátorok teljesítése szükséges az
együttműködő partnerekkel történő szoros együttműködésben. A projekt elszámolásával
kapcsolatosan elkészült a pénzügyi terv, a szakmai megvalósítással összhangban.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 42.075.795 Ft, a Dél-Békés Mezőgazdasági
Termelőiért Közhasznú Alapítvány 9.144.000 Ft és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
1.312.554 Ft támogatásban részesült, a projekt teljes költségvetése 52.532.349 Ft. A partnerek
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vállalták, hogy a hozzájuk rendelt feladatokat maradéktalanul teljesítik a projekt
megvalósítási ideje alatt.
A projektcélok összhangban állnak az Európa 2020 stratégia és a Széchenyi 2020 program
jövőképével. A projekt célja új esély biztosítása Medgyesegyháza leszakadó területein élők
számára.
A projektcél elérését két pillérre épülő rendszeren keresztül kívánják elérni a partnerek. A
projekt két átfogó célt fogalmaz meg, melyek egymást erősítve, a szinergiákat kihasználva
képesek elérni a kitűzött célt. A célok egyenrangúak, ugyanakkor más súllyal és szemlélettel
járulnak hozzá a pályázat sikerességéhez. A pályázat gerincét az első pillér a rejtett társadalmi
potenciál kiaknázása biztosítja, míg a kettes pillér ennek kereteit szolgáltatja.
Az első átfogó cél: a rejtett társadalmi potenciál kiaknázása, a második átfogó cél: életteli és
integrált városi környezet kialakítása.
A rejtett társadalmi potenciál kiaknázása átfogó cél az alábbi specifikus célok teljesítésével
érhető el:
 elérhető közszolgáltatások fejlesztése
 önállóság és proaktivitás ösztönzése
 értékrend formáló programok
 testi-lelki harmónia elérése
Az életteli és integrált városi környezet kialakítása átfogó cél az alábbi specifikus célok
teljesítésével érhető el:
 széles körű együttműködés biztosítása
 dinamikusan pezsgő közösségi élet megteremtése
 fejlesztési koncepciók kidolgozása
A projekt sikeres megvalósításának hatásai:
 A társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok mérséklődnek.
 A foglalkoztatási esélyek nőnek.
 Csökken a hátrányos helyzetű személyek elkülönülése:
- A leszakadó társadalmi csoportok emelkedése.
- Rendezvények megvalósításán keresztül közösség formálódik.
- A célcsoport integrálódik a társadalomba.
- A tanácsadásokon való részvétel és az egyéni fejlesztési tervekben foglaltak hatására
a szociális problémák javulnak.
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A projektben vállalt indikátorok teljesítése a megvalósítási időszak alatt biztosított, a vállalás
a pályázati felhívással összhangban van:
 A helyi társadalmi akcióba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek
száma: 235 fő
 Szociális város-rehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 23
fő
 A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az
akcióterületen: 10 fő
 Helyi társadalmi akcióban résztvevők száma: 140 fő
A projekt elvárásként műszaki szakmai eredményeket is megfogalmaz, amelyek teljesítése
kötelező:
1.) az önállóság és proaktivitás ösztönzése érdekében 78 alkalommal valósulnak meg
programelemek:
 Tudásbázis: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
 Életpálya műhely: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
 Adj lehetőséget magadnak: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
 Konyhakerti praktikák: 24 alkalom, 1 alkalom 15 fő, összesen 360 fő.
2.) testi-lelki harmónia elérése érdekében 21 alkalommal valósul meg programelem:
 Tudj meg többet az egészségedről: 3 alkalom, 1 alkalom 30 fő, összesen 90 fő.
 Biztosítékunk az egészség: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
3.) széleskörű együttműködés biztosítása érdekében készül 1200 darab plakát, 2400 darab
szórólap, 720 darab kiadvány, valamint 12 alkalommal ülésezik a támogató csoport és 2
alkalommal lakossági fórumot rendeznek.
4.) dinamikus, pezsgő közösségi élet megteremtése érdekében megvalósul:
 Vitalitás napja: 4 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 600 fő.
 Gondolatébresztő a környezetért: 3 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 450 fő.
A projekt a beadott pályázathoz képest változott, a projekt tevékenységeinek ütemezése
módosult, valamint az akcióterület is kibővítésre került.
A konzorciumvezető kezdeményezésére az akcióterület kibővült Bánkút teljes területével.
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Jelen Közösségi Beavatkozási Terv a megvalósítás időszakában módosulhat. A konzorciumi
partnerek vállalják, hogy a változások átvezetésre kerülnek a szakmai vezető által.

2. Helyzetelemzés

A Közösségi Beavatkozási Terv 2. Helyzetelemzés fejezete részben megegyezik a Projekt
előkészítő tanulmány (továbbiakban: PET) 2.1. Városi területek helyzetelemzése című
fejezetben foglaltakkal.
Az akcióterület kibővül Bánkút területével, mely Medgyesegyházától keletre található.
Jelen projekt fő célja a leszakadó területeken élők számára új esély biztosítása.
A PET-ben megvalósítás helyszíneként csak a Lászlótelepi városrész lett megjelölve.
Ugyanakkor a KSH adatszolgáltatása szerint Medgyesegyházán 2011-ben volt egy 62 fős
szegregátum Lászlótelepen (a 035, 041/25, 043, 042/12, 052, 054/5, 054/6, 054/7, 054/4,
066/23, 069/22, 069/21, 069/20, 069/19, 069/18 helyrajzi számok által határolt tömb
területén) és egy 77 fős szegregációval veszélyeztetett terület is Bánkút településrészen
(Belterületi határ – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Petőfi utca – Dózsa
utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca).
Bánkút Medgyesegyháza településrésze, amely a várostól keleti irányban helyezkedik el.
Bánkút településrész zsáktelepülés jellegű.
Bánkút Medgyesegyházától kb. 8 km-re keleti irányban fekszik, keletről Kétegyháza, délről
Nagykamarás határolja. A településrész északi irányában halad a vasút. A terület jellemzően
síkság, de a Békés megyei átlagnál némileg hullámosabb.
A szabályozási terv alapján nagyrészt falusias lakóterület a mérvadó.
Vasúton a MÁV 121-es számú Békéscsaba – Kétegyháza - Mezőhegyes vasútvonalon
közelíthető meg, Bánkútnak megállóhelye van. Közúton Medgyesegyházát és Nagykamarást
összekötő úton közelíthető meg.
Busszal megközelíthető, a vasútállomásról naponta 12 buszjárat indul oda. Az első busz
reggel 7 óra 20 perckor indul, az utolsó járat 17 óra 31 perckor indul, így a Bánkúton élők
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számára könnyen elérhetőek a közigazgatási és szociális intézmények. Napi három buszjárat
közlekedik közvetlenül a település központjától.
Naponta oda-vissza 11 vonat járat közlekedik, legkorábbi 04.40 órakor, a legkésőbbi 20.35
órakor.
2018. év elején a területen dolgozó szociális munkások adatgyűjtést végeztek Bánkút
szegregációval veszélyeztetett területének vonatkozásában:
 lakónépesség száma: 97 fő,
 lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya: 24,7 %,
 legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül:
5,2 %,
 rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 9,3
%,
 legfeljebb

általános

iskolai

végzettséggel

rendelkezők

és

rendszeres

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 2 %.

3. A célterületek elemzése

3.1. Akcióterület kijelölése

A Közösségi Beavatkozási Terv 3.1. Akcióterületek kijelölése fejezete részben megegyezik a
Projekt előkészítő tanulmány 2.2. Akcióterületek kijelölése című fejezetben foglaltakkal.
A PET-ben megvalósítás helyszíneként csak a Lászlótelepi városrész lett megjelölve.
Ugyanakkor a KSH adatszolgáltatása szerint Medgyesegyházán 2011-ben volt egy 62 fős
szegregátum Lászlótelepen (a 035, 041/25, 043, 042/12, 052, 054/5, 054/6, 054/7, 054/4,
066/23, 069/22, 069/21, 069/20, 069/19, 069/18 helyrajzi számok által határolt tömb
területén) és egy 77 fős szegregációval veszélyeztetett terület is Bánkút településrészen
(Belterületi határ – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Petőfi utca – Dózsa
utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca).
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Azt, hogy akcióterületként csak a Lászlótelepi szegregátum került megjelölésre a PET az
alábbiakban indokolja (ld. PET 16. oldal):
„Az 1. sz. terület két népszámlálási tömbből áll össze: egy 30-35% közötti mutatójú
(szegregációval veszélyeztetett) részből és egy 35 % feletti (szegregált) egységből. A nagyobb
mutatóval rendelkező tömb lakónépessége nem éri el az 50 főt, így az nem tekinthető
szegregátumnak.
A táblázat adatai és a már korábban bemutatott térképek alapján a jogosultsági
szempontoknak a 2. sz. szegregátum felel meg, ezért az képezi a fejlesztés akcióterületét.”
Azonban ez az indoklás helytelen, tekintettel arra, hogy a veszélyeztettt területen a számlálás
idején 77 fő élt, tehát az előkészítés során rossz adat, és/vagy fogalomértelmezés történt. Így
az akcióterület meghatározásakor nem vették figyelembe a jogosult Bánkút területet.
A módosítási szándék mögött alapvetően az a probléma állt, miszerint a 2011 óta az eltelt 7 év
alatt jelentősen lecsökkent a Lászlótelep szegregátum területén életvitelszerűen tartózkodók
aránya.
A Medgyesegyháza Város Gondozási Központ munkatársai által felmértek alapján jelenleg 11
fő az aktív korú lakosok száma. A felhívás szerint a szegregátumban élők közül csak a 16-54
évesekre lehet egyéni fejlesztési tervet készíteni, így a bevonható létszám Lászlótelep
esetében 7 főre csökken.
A KSH által kiadott 2011. évi adatokat tartalmazó igazolás alapján Bánkút településrészen, a
Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület és a Petőfi utca – Dózsa utca – Rózsa utca –
Névtelen utca által közrefogott terület szegregációval veszélyeztetett terület, mely a felhívás
alapján lehet az akcióterület része, ha az akcióterület annak teljes területét magába foglalja.
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A szakmai megvalósítók szegregációval veszélyeztetett településrészen végzett felmérésének
adatai az alábbi táblázat tartalmazza:
Mutató megnevezése

Bánkút (belterület határ – Dózsa

Bánkút (belterület határ – Dózsa

utca

utca

és

Rózsa

utca

által

és

Rózsa

utca

által

körbefogott terület – Petőfi utca

körbefogott terület – Petőfi utca

– Dózsa utca és Rózsa utca által

– Dózsa utca és Rózsa utca által

közrefogott terület – Névtelen

közrefogott terület – Névtelen

utca) 2011. évi KSH adat

utca
2018. évi tényleges adat

Lakónépesség száma
Lakónépességen

77

97

15-59

58,4

24,7

iskolai

42,2

5,2

71,1

9,3

38,1

2

belül

évesek aránya
Legfeljebb

általános

végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül (15-59
évesek)
Rendszeres

munkajövedelemmel

nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül (15-59 évesek)
Legfeljebb

általános

végzettséggel
rendszeres

iskolai

rendelkezők

és

munkajövedelemmel

nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül

A Támogatási Szerződésben vállalt célok megvalósítása érdekében vált szükségessé az
akcióterület kibővítése teljes Bánkút településsel.
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1. sz. ábra: Az akcióterület és a szegregátum/veszélyeztetett terület elhelyezkedése a településen belül

3.2. Jogosultság igazolása

A PET-ben megvalósítás helyszíneként csak a Lászlótelepi városrész lett megjelölve.
Ugyanakkor a KSH adatszolgáltatása szerint Medgyesegyházán 2011-ben volt egy 62 fős
szegregátum Lászlótelepen (a 035, 041/25, 043, 042/12, 052, 054/5, 054/6, 054/7, 054/4,
066/23, 069/22, 069/21, 069/20, 069/19, 069/18 helyrajzi számok által határolt tömb
területén) és egy 77 fős szegregációval veszélyeztetett terület is Bánkút településrészen
(Belterületi határ – Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Petőfi utca – Dózsa
utca és Rózsa utca által közrefogott terület – Névtelen utca).
Azonban ez az indoklás helytelen, tekintettel arra, hogy a veszélyeztettt területen a számlálás
idején 77 fő élt, tehát az előkészítés során rossz adat, és/vagy fogalomértelmezés történt. Így
az akcióterület meghatározásakor nem vették figyelembe a jogosult Bánkút területet.
A KSH által kiadott 2011. évi adatokat tartalmazó igazolás alapján Bánkút településrészen, a
Dózsa utca és Rózsa utca által közrefogott terület és a Petőfi utca – Dózsa utca – Rózsa utca –
Névtelen utca által közrefogott terület szegregációval veszélyeztetett terület, mely a felhívás
alapján lehet az akcióterület része, ha az akcióterület annak teljes területét magába foglalja.
A Támogatási Szerződésben vállalt célok megvalósítása érdekében vált szükségessé az
akcióterület kibővítése teljes Bánkút településsel.

3.3. Célok

A Közösségi Beavatkozási Terv 3.3. Célok fejezete megegyezik a Projekt előkészítő
tanulmány 4.1. Célok meghatározása című fejezetben foglaltakkal, tartalmában változás nem
történt, így jelen fejezetben a hivatkozás elegendő.

3.4. Megelőző felzárkóztató és település rehabilitációs tevékenységek bemutatása

Település rehabilitációs hasonló program nem volt a városban, a jelenlegi célterületen jelentős
fizikai fejlesztés nem történt.
Az elmúlt 10 év fejlesztése az akcióterületen:
1. Baross László emlékház felújítása
 támogatás forrása: EMVA 138/2008 FVM rendelet alapján
 bekerülés költsége: 25.849.824 Ft
 megvalósulás helyszíne: Bánkút, Petőfi utca 44.
 beavatkozás

célja, rövid

tartalma: A bánkúti

közösségi

ház előtetőjének,

nyílászáróinak cseréje, hőszigetelés, homlokzat felújítása, kerítés javítása, a park teljes
rendezése, utcabútorok elhelyezése, sétány kialakítása, bemutató táblák kihelyezése.

2. sz. ábra: Bánkút
(korábbi fejlesztési helyszín)
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Az akcióterületen élők felzárkóztatására irányuló szociális munka biztosítása és
eredményeinek bemutatása:
Az akcióterületen szociális munka jelenleg a család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretén
belül biztosított. A szolgáltatás általános szociális és mentális ellátást biztosít a szociális és
mentálhigiénés problémák megelőzése, az egyének, családok életvezetési készségeinek
megőrzése

érdekében.

A

szolgáltatás

feladatait

tájékoztatás

nyújtásával,

szociális

segítőmunkával, valamint más személy illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások
közvetítésével látja el. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapvető feladata a
Medgyesegyházán élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének javítása és megtartása,
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének
elősegítése. Feladatuk továbbá a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése, családjaik életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés
problémák megoldása, krízishelyzetbe került egyének, és családok segítése, az okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése.
A fentiekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szolgáltatás a következőket
biztosítja a település lakosai részére:
- a gyermek veszélyeztetettségét, a család, a személy krízishelyzetét észlelő és jelzőrendszer
működtetése,
- szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ügyekben tájékoztatás, információnyújtás,
- ügyintézésben való segítségnyújtás,
- szociális segítő munka (családgondozás),
- környezettanulmány készítése felkérésre,
- szabadidős programok szervezése,
- adományok gyűjtése, szétosztása (ruha-, játék-, élelmiszer, és egyéb)
- telefonálási, faxolási és fénymásolási lehetőség biztosítása,
- szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés,
- szünidei szabadidős programok biztosítása
- mentálhigiénés- pszichológiai- és életvezetési tanácsadás biztosítása
A település által biztosított szociális szolgáltatások az akcióterület lakosai részére is
elérhetőek. A családsegítők folyamatosan kapcsolatot tartanak a településrészek lakosságával,
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a helyi szociális problémák feltérképezése céljából. A család-és gyermekjóléti szolgáltatás
által szervezett rendezvények, adományosztások rendszeresen az akcióterületen kerülnek
megrendezésre, annak érdekében, hogy az ott élők minél szélesebb köre igénybe vehesse a
szolgáltatásokat.
Az egészségügyi ellátások hozzáférhetőségének javítása érdekében a település biztosítja, hogy
a háziorvosok és a védőnők heti egy alkalommal a Bánkúti rendelőben elérhetőek.
Szociális alapszolgáltatások közül az akcióterületen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás
helyben biztosított. A nappali ellátást igénybe vevőket a településrészekről az intézmény
autója szállítja be- és haza naponta az intézményből.
Az izoláció csökkentését, a közügyekben való részvételt segítve a településrészeken
hirdetőtáblák kerülnek kihelyezésre, ahol a helyi közérdekű információk, tájékoztatók
kifüggesztésre kerülnek. Évente egy alkalommal a település Képviselő-testülete Bánkúton
tartja soros ülését, ahol az ülést megelőzően közmeghallgatásra is sor kerül.
Az akcióterületen alapellátásban lévő gyermekek száma 3 fő, mely 2 családot érint, az
ellátásba kerülés oka: iskolai hiányzás, életvezetési problémák.
Az akcióterületen védelembe vett gyermekek száma: 3 fő, mely 2 családot érint, az ellátásba
kerülése oka: iskolai magatartási problémák, szexuális abúzus.
Az akcióterületen élők kapcsolta a családsegítővel megfelelő, együttműködők. A családok
ismerik a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által biztosított szolgáltatásokat. A családok
rendszeresen részt vesznek az intézmény ügyfélfogadásain, tanácsadásain. Családgondozás
keretén belül a családsegítők havi rendszerességgel látogatják otthonukban a családokat.
A területen élők többnyire együttműködők, azonban az izoláció hatására érezhetően
fenntartással vannak, az újításokkal, az ismeretlen személyekkel szemben. Az akcióterületen
élők viszonylag zárt közösséget alkotnak, megszokott környezetükből nehezen mozdíthatóak
ki, problémáikat maguk igyekeznek megoldani. Bár igényük van különböző szolgáltatások
igénybevételére, programokon, rendezvényeken való részvételre, passzívak, nem keresik
ennek lehetőségét, igényeiket sokszor magukban sem tudatosítják.
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3.5. A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi
együttműködések bemutatása

A Közösségi Beavatkozási Terv 3.5. A településen a társadalmi integráció érdekében történő
eddigi intézményi együttműködések bemutatása fejezet megegyezik a Projekt előkészítő
tanulmány 2.4.6. Civil szervezetek jelenléte, munkája című fejezetben foglaltakkal.

3.6. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai,
infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

A Közösségi Beavatkozási Terv 3.6. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti,
valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása
fejezete részben megegyezik a Projekt előkészítő tanulmány 2.4. Az akcióterület társadalmi,
gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása,
problémák feltárása című fejezetben foglaltakkal.
Ebben a fejezetben Lászlótelep került bemutatásra, azonban az akcióterület kiegészült
Bánkúttal, így szükséges annak jellemzőit bemutatni.
Demográfiai helyzet
Mutató megnevezése

Bánkút (belterület határ – Dózsa

Bánkút (belterület határ – Dózsa

utca

utca

és

Rózsa

utca

által

és

Rózsa

utca

által

körbefogott terület – Petőfi utca

körbefogott terület – Petőfi utca

– Dózsa utca és Rózsa utca által

– Dózsa utca és Rózsa utca által

közrefogott terület – Névtelen

közrefogott terület – Névtelen

utca) 2011. évi KSH adat

utca
2018. évi tényleges adat

Lakónépesség száma
Lakónépességen

belül

15-59

77

97

58,4

24,7

évesek aránya
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Gazdasági helyzet
Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti
adottságai, amelyek igen kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk
hazánk egyik legjobb minőségű talaját. Sok család folytat mezőgazdasági tevékenységet.
Bánkút területén 3 vállalkozás működik:
 Medgyesi-Bánkúti Ép. Szociális Szövetkezet
 Ko-Bolt-Din Kft
 Dragán§Dragán Kisker Bt.
Társadalmi helyzet
Mutató megnevezése

Bánkút (belterület határ – Dózsa

Bánkút (belterület határ – Dózsa

utca

utca

és

Rózsa

utca

által

és

Rózsa

utca

által

körbefogott terület – Petőfi utca

körbefogott terület – Petőfi utca

– Dózsa utca és Rózsa utca által

– Dózsa utca és Rózsa utca által

közrefogott terület – Névtelen

közrefogott terület – Névtelen

utca) 2011. évi KSH adat

utca
2018. évi tényleges adat

Legfeljebb

általános

iskolai

42,2

5,2

71,1

9,3

38,1

2

végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül (15-59
évesek)
Rendszeres

munkajövedelemmel

nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül (15-59 évesek)
Legfeljebb

általános

végzettséggel
rendszeres

iskolai

rendelkezők

és

munkajövedelemmel

nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül

18

Közbiztonság
A város közbiztonságáért a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Medgyesegyházi Rendőrőrse
felel, illetve működik egy polgárőr szervezet is, melynek feladata a helyi közrend és
közbiztonság védelme.
Az egész településen térfigyelő rendszer működik, Bánkúton 4 térfigyelő kamera lett kiépítve.
Lakáshelyzet
Medgyesegyházán összesen 1827 db lakás található.
Bánkúon 198 darab ingatlan található, ebből a szegregátummal veszélyeztetett területen 34 db
lakás van.
A lakásokon belül a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 2,9%.

3.7. A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszakifizikai

infrastrukturális

jellemzőinek

bemutatása,

a

közszolgáltatásokhoz

való

hozzáférés

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy dönt, hogy a
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

kódszámú,

„Lászlótelep

szegregátum

felszámolása

Medgyesegyházán” projekt vonatkozásában a beavatkozási területet az alábbi lehatárolás
szerint határozza meg:
Dózsa György utca – 459/1, 0110/105, 0110/109, 0110/110, 0110/25, 0110/27, 0110/28,
0110/29, 0110/30, 0110/31, 0110/32, 0110/50, 0110/51, 0110/52, 0110/53, 110/61, 0110/62,
0110/63, 0110/64, 0110/65, 0110/69, 0110/70, 0110/71, 0100/1, 093/22, 093/21, Lenkey utca
- Wesselényi utca – Rákóczi utca – Damjanich utca - Árpád utca – Kossuth tér - Hősök utca –
Petőfi utca – Jókai utca.
A beavatkozási területen 1331 fő lakik. Medgyesegyházán összesen 1827 db lakás található,
ebből 671 darab ingatlan található a fentebb megjelölt utcákban.
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Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti
adottságai, amelyek igen kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk
hazánk egyik legjobb minőségű talaját. Sok család folytat mezőgazdasági tevékenységet,
főleg dinnyetermesztéssel és fóliasátras növénytermesztéssel foglalkoznak.
A beavatkozási területen belül 12 társas vállalkozás és 106 egyéni vállalkozás, őstermelő
található.
A város közbiztonságáért a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Medgyesegyházi Rendőrőrse
felel, illetve működik egy polgárőr szervezet is, melynek feladata a helyi közrend és
közbiztonság védelme.
Az egész településen térfigyelő rendszer működik, a beavatkozási területen 10 térfigyelő
kamera lett kiépítve.

20

3. sz. ábra: A beavatkozás helyszíne

4. Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása

A Közösségi Beavatkozási Terv 4. Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása fejezet
nagyrészt megegyezik a Projekt előkészítő tanulmány 4.2. Tervezett beavatkozások
bemutatása című fejezetben foglaltakkal: a tevékenység gazdájának megnevezése, az
illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez, a tevékenység célja,
célcsoportja és a tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága nem változott, a
megvalósítás tervezett kezdete és megvalósítás tervezett vége aktualizálásra kerül a 4.1.
fejezetben.

4.1. Az akcióterület beavatkozásai

4.1.1. Projekt-előkészítő tanulmány

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja
Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

Megvalósítás tervezett kezdete

Projekt-előkészítő tanulmány
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Projekt-előkészítő tanulmány

Átfogó cél: kimagasló szakmai és stratégiai
háttér biztosítása
Célcsoport: nem releváns
Projekt-előkészítő
tanulmány
(PET)
elkészítése: Akcióterület kijelölése és
helyzetelemzése, társadalmi, gazdasági,
környezeti, műszaki-fizikai infrastrukturális
jellemzőinek
bemutatása,
problémák
feltárása, igények felmérése, majd azok
bemutatása,
célok
és
beavatkozások
kijelölése, ezekre reagáló tevékenységek
bemutatása, amely alátámasztja a támogatási
kérelemben bemutatott programot.
bemutatása, A pályázat kötelező eleme. A projekt
megfelelő
szakmai
tartalmának
meghatározásához
elengedhetetlen
a
részletes helyzetelemzés és igényfelmérés,
ezt követően állítható fel a célrendszer és
határozhatók meg a konkrét beavatkozások.
2016. 03. hó

Megvalósítás tervezett vége
Érintett mérföldkövek
Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft)

2016. 04. hó
Projekt előkészítés
becsült 2.603.500 Ft

4.1.2. Projektmenedzsment

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Projektmenedzsment
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Projektmenedzsment

Cél: A projekt szakszerű, koordinált
megvalósítása
Célcsoport: nem releváns
Tevékenység szakmai leírása
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a
projektmenedzsment tevékenységet a projekt
megvalósítása teljes időtartamában kívánja
biztosítani, szervezetten munkavégzésre
irányuló jogviszony formájában, a személyi
jellegű
költségek
havi
rendszeres
kifizetésével a projektmenedzser, a pénzügyi
vezető, a projekt asszisztens, illetve a
projektmenedzsmenthez
igénybe
vett
szakértő
részére.
Továbbá
a
projektmenedzsment szervezet által ellátott
dokumentációs tevékenység anyag és kis
értékű eszközök költségének fedezete.
Továbbá
a
projektmenedzsment
tevékenysége ellátása során felmerülő, az azt
ellátó személyek projektmegvalósításhoz
közvetlenül kapcsolódó utazásának fedezete.
Tevékenység iránti igény bemutatása, A
projekt
megfelelő
színvonalú
indokoltsága
megvalósítása szakértelmet kíván, ezért a
pályázó konzorcium a pályázati előírásoknak
eleget tevő humánerőforrást biztosítja a
fejlesztés teljes időtartamára.
Megvalósítás tervezett kezdete
2017. 06. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 1.312.554 Ft
költsége (Ft)
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4.1.3. Szakmai megvalósítók

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Szakmai vezető
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Szakmai vezetés

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Szociális munkás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
B – b) problémák feltérképezése, egyéni
fejlesztési tervek készítése
B – c) a szociális munkások a felhívás
céljához illeszkedő segítő tevékenysége
E – c) hozzáférés biztosítása a preventív
jellegű szolgáltatásokhoz
Átfogó cél: Kimagasló szakmai és stratégiai

Cél: A projekt megfelelő szakmai színvonalú
megvalósítása
Célcsoport: nem releváns
Tevékenység szakmai leírása
A projekt teljes időtartama alatt egy szakmai
vezető kerül alkalmazásra megbízási
jogviszonyban, akinek munkaideje a
projektben bizonyíthatóan eléri a heti 8 órát.
A szakmai vezető felsőfokú végzettséggel és
a projekt tématerületéhez illeszkedő, releváns
szakmai tapasztalattal rendelkezik. A
szakmai vezető felelőssége a tevékenységek
irányítása, a kitűzött célok elérése, az
indikátorok teljesülésének monitoringja, a
szakmai
feladatok
irányítása,
a
célcsoporttagok
részére
juttatott
szolgáltatások irányítása, a belső szakmai
irányítás és a külső vállalkozási feladatok
koordinálása. A szakmai vezető személye
azonos az akcióterületen végrehajtott
infrastrukturális projekt (TOP-4.3.1) szakai
vezetőjével.
Tevékenység iránti igény bemutatása, A projekt szakmai tartalmának maradéktalan
indokoltsága
és hatékony megvalósítása szakértelmet
kíván, ezért a pályázó konzorcium a
pályázati
előírásoknak
eleget
tevő
humánerőforrást biztosít a fejlesztés teljes
időtartamára.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 02. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2021. 01. 31.
Érintett mérföldkövek
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 5.243.400 Ft
költsége (Ft)

Tevékenység célja, célcsoportja
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háttér biztosítása
Specifikus cél: Szociális szakértelem
bővítése
Célcsoport: Az akcióterületen élő 16-54 év
közötti aktív korú személyek.
Tevékenység szakmai leírása
A projekt teljes időtartama alatt 2 fő szociális
munkás alkalmazása megbízási jogviszony
keretein belül.
A szociális munkások a 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet 2. sz. melléklet II: részében a
családsegítői
intézményi
munkakörnél
felsorolt
képesítések
valamelyikével
rendelkezne és egy szociális munkás
maximum 30 fő célcsoport tagot lát el.
A projektben összesen 34 db egyéni
fejlesztési terv készül el a szociális
munkások
közreműködésével.
23
fő
hátrányos helyzetű, akcióterületen élő és 11
fő szegregátumban élő aktív korú lakos
részére, az egyéni fejlesztési tervek legalább
3 havonta felülvizsgálatra kerülnek. Akire az
egyén fejlesztési terv készül, célként rögzítik
az alapkompetenciák fejlesztését, a hiányzó
általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és
magasabb szintű (10.-12. osztály) iskolai
végzettség megszerzését, tovább munkakör
betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú
szakmai képzéseken való részvételét,
munkaerő-piaci
szempontból
adekvált
szakma megszerzését.
Minden mobilizációba bevont személynek
készül egyéni fejlesztési terv.
A terepen dolgozó szociális munkások
vállalják az EFOP keretében megvalósuló
központi
módszertani
képzésen
való
részvételt.
Tevékenység iránti igény bemutatása, A szegregált területen élő célcsoport sikeres
indokoltsága
felkészítése, illetve bevonása a projekt
megvalósításába folyamatos szociális munkát
igényel.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 02. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2021. 01. 31.
Érintett mérföldkövek
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 7.772.760 Ft
költsége (Ft)
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4.1.4. Nyilvánosság biztosítása

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

C típusú tábla
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kötelező nyilvánosság

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Aloldal létrehozása
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kötelező nyilvánosság

Cél: Megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása a projekttel kapcsolatban.
Célcsoport: Medgyesegyháza város teljes
lakossága és a fejlesztés helyszínére
látogatók
Tevékenység szakmai leírása
A beruházás helyszínén 3 db C típusú
tájékoztató tábla elkészítése a „KTK 2020”ban
foglaltaknak
megfelelően,
és
elhelyezése.
Tevékenység iránti igény bemutatása, Kötelező arculati elem a nyilvánosság
indokoltsága
biztosítása érdekében.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2018. 07. 31.
Érintett mérföldkövek
3. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 29.985 Ft
költsége (Ft)

Cél: Megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása a projekttel kapcsolatban.
Célcsoport: a fejlesztés iránt érdeklődő
online látogatók.
Tevékenység szakmai leírása
Projekt
aloldal
létrehozása
a
konzorciumvezető honlapján történik meg a
„KTK 2020”-ban foglaltaknak megfelelően.
Tevékenység iránti igény bemutatása, Az Európai Unió által finanszírozott
indokoltsága
projekteknek kötelező arculati elemekkel
szükséges
biztosítani
a
kötelező
nyilvánosságot.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 59.690 Ft
költsége (Ft)
Tevékenység neve
Fotódokumentáció
Tevékenység gazdájának megnevezése
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott Kötelező nyilvánosság
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támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Cél: Megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása a projekttel kapcsolatban.
Célcsoport: a fejlesztés iránt érdeklődő
online látogatók.
Tevékenység szakmai leírása
Kommunikációra
alkalmas
fotódokumentáció készítése a fejlesztésről,
amelyeket a programokat megvalósító
személyek készítenek a „KTK 2020”-ban
foglaltak szerintiminőségben., költség erre
nem tervezett.
Tevékenység iránti igény bemutatása, Az Európai Unió által finanszírozott
indokoltsága
projekteknek kötelező arculati elemekkel
szükséges
biztosítani
a
kötelező
nyilvánosságot.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült költsége (Ft)
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Térképtár feltöltése
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kötelező nyilvánosság

Cél: Megfelelő tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása a projekttel kapcsolatban.
Célcsoport: a fejlesztés iránt érdeklődő
online látogatók.
Tevékenység szakmai leírása
Térképtár feltöltése a projekt fejlesztéseinek
eredményeivel. A „KTK 2020” előírásai
alapján, költség erre nem tervezett.
Tevékenység iránti igény bemutatása, Az Európai Unió által finanszírozott
indokoltsága
projekteknek kötelező arculati elemekkel
szükséges
biztosítani
a
kötelező
nyilvánosságot.
Megvalósítás tervezett kezdete
2020. 05. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31
Érintett mérföldkövek
7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült költsége (Ft)
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4.1.5. Tudásmegosztó, kommunikációs platformok

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Szórólap
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó
tudásmegosztó, kommunikációs platformok
kialakítása és fenntartása a megvalósítás
alatt.
Tevékenység célja, célcsoportja
Átfogó cél: Életteli és integrált város
környezet kialakítása.
Specifikus cél: Széles körű együttműködés
biztosítása.
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság.
Tevékenység szakmai leírása
A projekt keretén belül megrendezésre
kerülő
rendezvényekhez
kapcsolódóan
szórólapok
tervezése,
nyomtatása.
Alkalmanként 240 db szórólap/rendezvény
(Tudj meg többet az egészségedről, Vitalitás
napja, Gondolatébresztő a környezetért).
Tevékenység iránti igény bemutatása, A program megvalósítása során a célcsoport
indokoltsága
tájékoztatása,
toborzása
érdekében
szórólapok készülnek. A szórólapok a nyelvi
megértési nehézségekkel küzdő, szociálisan
hátrányos helyzetű lakosok számára is
könnyen elérhető (pl. ábrákat, rajzokat
tartalmaz).
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 152.400 Ft
költsége (Ft)
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Plakát
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó
tudásmegosztó, kommunikációs platformok
kialakítása és fenntartása a megvalósítás
alatt.
Átfogó cél: Életteli és integrált város
környezet kialakítása.
Specifikus cél: Széles körű együttműködés
biztosítása.
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság.
A projekt keretén belül megrendezésre
kerülő
rendezvényekhez
kapcsolódóan
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plakátok tervezése, nyomtatása.
Alkalmanként 120 db plakát/rendezvény
(Tudj meg többet az egészségről, Vitalitás
napja, Gondolatébresztő a környezetért).
Tevékenység iránti igény bemutatása, A lakosság előzetes tájékoztatása a fejlesztés
indokoltsága
eseményeiről toborzás céllal.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 152.400 Ft
költsége (Ft)
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Kiadvány
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó
tudásmegosztó, kommunikációs platformok
kialakítása és fenntartása a megvalósítás
alatt.
Tevékenység célja, célcsoportja
Átfogó cél: Életteli és integrált város
környezet kialakítása.
Specifikus cél: Széles körű együttműködés
biztosítása.
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság.
Tevékenység szakmai leírása
A program céljaihoz kapcsolódó kiadványok
készülnek a célcsoport számára 6 témában,
100 db-os példányszámban (összesen 600
db).
A Tudj meg többet az egészségről
tevékenységhez kapcsolódóan szűrőfüzet
készül a célcsoport éves állapotfelmérése
érdekében 40 db-os példányszámban 3 éven
keresztül (összesen 120 db).
Tevékenység iránti igény bemutatása, A lakosságának tájékoztatása és motiválása
indokoltsága
kézzel fogható kiadványok útján, valamint az
egészségügyi
szűrésekhez
szűrőfüzet
biztosítása.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 594.360 Ft
költsége (Ft)
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4.1.6. Szakmai programok

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

Megvalósítás tervezett kezdete

Tudásbázis
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
C
–
a)
a
munkaerő-piaci
beilleszkedést segítő programok,
önálló
jövedelemszerzésre
való
képesség kialakítása, fejlesztése
(kivéve foglalkoztatási programok)
F – a) hatósági szolgáltatásokhoz
való hozzáférés javítása, ügyintézés
elősegítése (iratok beszerzésének
segítése,
tulajdonviszonyok
tisztázása, stb).
F
–
b)
jogi
tanácsadás,
adósságkezelési
tanácsadás,
önkormányzatokkal
bérlőkijelölési
jogról
történő
megállapodások
elősegítése,
abban
történő
segítségnyújtás.
Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál
kiaknázása
Specifikus cél: Elérhető közszolgáltatások
fejlesztése.
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság.
A Tudásbázis a célcsoport számára nyújt
segítséget hivatali és jogi ügyeinek
intézésére. A tevékenység alkalmanként
átlagosan 5 célcsoporttag támogatására ad
lehetőséget. Előzetes regisztrációt követően a
tanácsadásokon
minden
célcsoporttag
egyénileg vesz részt, ahol személyre
szabottan
kaphat
választ
kérdéseire,
problémáira. A tanácsadó többek közt
közszolgáltatások
ügyintézéséről,
jogi
lehetőségekről és az önállóság fontosságáról
beszélget a célcsoporttagokkal.

Tudásbázis 18 alkalommal valósul meg.
bemutatása, A tájékozatlanság, illetve az információ
áramlásának csekély mértéke jelentősen
gátolja az életszínvonal növekedésének
lehetőségét. A jogok, kötelezettségek és az
adott
helyzetben
rendelkezésre
álló
lehetőségek tisztán látása konstruktív hatást
gyakorol a célterület integrálási folyamatára.
2018. 07. 01.
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Megvalósítás tervezett vége
Érintett mérföldkövek
Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft)

2020. 05. 31.
3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
becsült 2.057.400 Ft

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Életpálya műhely
Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott C
–
a)
a
munkaerő-piaci
támogatható tevékenységekhez
beilleszkedést segítő programok,
önálló
jövedelemszerzésre
való
képesség kialakítása, fejlesztése
(kivéve foglalkoztatási programok)
Tevékenység célja, célcsoportja
Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál
kiaknázása
Specifikus cél: Önállóság és proaktivitás
ösztönzése
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság
Tevékenység szakmai leírása
A célcsoport felzárkóztatásának érdekében
munkaerő-piaci tanácsadás valósul meg,
ennek keretében az akcióterületen élők a
hatékony álláskereséshez szükséges tippeket
kaphatnak, pl. hol, hogyan keressek munkát,
miként jelentkezzek a lehetőségre, milyen a
jó önéletrajz és motivációs levél, hogyan
viselkedjek az állásinterjún, hogyan alakítsak
ki jó munkahelyi kapcsolatot és oldjam meg
a konfliktusokat. A tanácsadók ilyen és
ehhez hasonló kérdésekre adnak választ a
résztvevők számára.
Életpálya műhely 18 alkalommal valósul
meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, A program nem csak ahhoz nyújt segítséget,
indokoltsága
hogy a résztvevők lehetőségeit növelje a
munkaerő-piacon, hanem a viselkedési
normák elsajátításával alapjaiban könnyíti
meg a magasabb szintű, társadalmi integráció
eredményességét.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 11. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 01. 31.
Érintett mérföldkövek
4., 6. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 2.057.400 Ft
költsége (Ft)
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Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Adj lehetőséget magadnak
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
B – a) pénzügyi, családtervezési és
életvezetési tanácsadások, adósságkezelési
tanácsadás szolgáltatás
Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál
kiaknázása
Specifikus cél: Értékrend formáló programok
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság
A célcsoport számára az önállósodás és
könnyebb boldogulás érdekében életvezetési
tanácsadás valósul meg. A tanácsadó a
részvevők számára segítséget nyújt pl. az
alapvető
életkészségek
fejlesztése,
önmenedzselés és a helyes pénzkezelés
területén.

Adj lehetőséget magadnak 18 alkalommal
valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, A hátrányos helyzet és a szegénység sok
indokoltsága
esetben nem teszi lehetővé a társadalmilag
elfogadott értékrend és normák elsajátítását.
A célcsoporttagoknak ezért szükséges
életvezetési tanácsadás, ahol segítséget
kapnak
az
alapvető
életkészségek
fejlesztéséhez, az önálló boldoguláshoz és az
anyagi
lehetőségek
optimális
felhasználásához.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 11. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 01. 31.
Érintett mérföldkövek
4., 6. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 2.057.400 Ft
költsége (Ft)
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Biztosítékunk az egészség
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
B – a) pénzügyi, családtervezési és
életvezetési tanácsadások, adósságkezelési
tanácsadás szolgáltatás
Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál
kiaknázása
Specifikus cél: Testi-lelki harmónia elérése
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság
Az egészséges életmód tanácsadás során a
célcsoporttagok
csoportos
tanácsadás
keretében kaphatnak tanácsokat például az
olcsó, de egészséges étkezéssel, az
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egyszerűen és rendszeresen végezhető
testmozgással, a higiénével, a rendszeres
szűrésekkel (prevencióval) és a lelki
kiegyensúlyozottsággal kapcsolatban. A
tanácsadó ezen alkalmakkor be is mutatja
egy-egy egészséges étel elkészítését, amelyet
a
foglalkozás
végén
a
résztvevők
elfogyasztanak.
Biztosítékunk az egészség 18 alkalommal
valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, A hátrányos helyzetű személyeknek fokozott
indokoltsága
figyelmet
szükséges
fordítaniuk
az
egészséges életmódra, hiszen lehetőségeik
erősen korlátozottan teszik lehetővé a
megfelelő életkörülmények biztosítását. A
célcsoportnak szüksége van arra, hogy
lehetőségeiket figyelembe véve kapjanak
tanácsokat az egészségtudatos életmód
folytatásához.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2019. 08. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 5. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 2.286.000 Ft
költsége (Ft)
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tudj meg többet egészségedről!
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
E – a) egészségügyi programok (beleértve a
prevenciós, mentálhigiénés programokat)
E – b) hozzáférés biztosítása a preventív
jellegű szolgáltatásokhoz
F – c) közszolgáltatások elérésének
logisztikai és kommunikációs segítése
(szerevezés, a telepen élők odajutásának,
szolgáltatás
helybejutásának
segítése,
koordináció, stb)
Átfogó cél: A rejtett társadalmi potenciál
kiaknázása
Specifikus cél: Testi-lelki harmónia elérése
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság
Az
egészségügyi
ellátások
nehéz
elérhetősége miatt az akcióterületen ingyenes
szűrőnapok kerülnek megrendezésre, ahol a
célcsoporttagokat szakemberek vizsgálják
meg. A kapott eredmények alapján az
orvosok prevenciós tanácsokat adnak a
résztvevők számára, vagy szükség esetén az
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ellátórendszerbe
irányítják
őket.
Az
akcióterületen élők mellett lehetőség nyílik a
résztvevő személyek számának 25 %-áig
más, nem célcsoportból származó személyek
bevonására
a
lakosság
társadalmi
változásokhoz kapcsolódó érzékenyítése
érdekében. A rendezvény során szociális
szakemberek közreműködésével mediációs
elemet valósítunk meg, a mediáció során a
szakértő hidat képez a szegregátum és a
város többi területén élők között. A mediátor
az eseményhez illő módszerek segítségével
bemutatja, hogy a közös munka és
kooperáció képes elsimítani a szegregátum és
a város lakói közötti konfliktusokat. A
mediációs elem által biztosítható, hogy
csökkennek a csoportközi konfliktusok, nő a
hátrányos helyzetű személyek befogadására
való képesség és enyhülnek a fennálló
társadalmi különbségek.
Tudj meg többet az egészségedről
rendezvény 3 alkalommal valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, A
szegregátumban
élők
hozzáférése
indokoltsága
akadályozott, illetve előítéletek és rossz
tapasztalatok okán lényegesen kevesebbszer
fordulnak orvoshoz, így szinte csak
előrehaladott állapotú betegségeiket ismerik.
A szűrőnap által lehetőséget kapnak arra,
hogy esetleges betegségeikre időben fény
derüljön és a szakellátásba való irányítást
követően elkezdődhessen azok kezelése,
gyógyítása.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 5., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 3.810.000 Ft
költsége (Ft)
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Vitalitás napja
Dél-Békés
Mezőgazdasági
Termelőiért
Közhasznú Alapítvány
Illeszkedés a felhívásban meghatározott A – a) közösségfejlesztést célzó programok
támogatható tevékenységekhez
(beleértve hitéleti vonatkozású programokat
is)
Tevékenység célja, célcsoportja
Átfogó cél: Életteli és integrált városi
környezet kialakítása
Specifikus cél: Dinamikus, pezsgő közösségi
élet megteremtése.
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Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport: az akcióterületen élő teljes
lakosság, ezen felül az akcióterületen élők
mellett lehetőség nyílik más, nem a
célcsoportból
származó
személyek
bevonására
a
lakosság
társadalmi
változásokhoz kapcsolódó érzékenyítése
érdekében.
Az egészségnapok célja, hogy szórakoztató
formában keltes fel a célcsoport érdeklődését
az egészséges életmód felé. A program
keretében
előadások,
vetélkedők,
sportversenyek és ételkóstoló hívja fel a
figyelmet az egészségtudatosságra. A
rendezvény jó alkalom közösségépítésre és a
társadalmi érzékenyítésre. A rendezvény
során
szociális
szakemberek
közreműködésével
mediációs
elemet
valósítunk meg, a mediáció során a szakértő
hidat képez a szegregátum és a város többi
területén élők között. A mediátor az
eseményhez illő módszerek segítségével
bemutatja, hogy a közös munka és
kooperáció képes elsimítani a szegregátum és
a város lakói közötti konfliktusokat. A
mediációs elem által biztosítható, hogy
csökkennek a csoportközi konfliktusok, nő a
hátrányos helyzetű személyek befogadására
való képesség és enyhülnek a fennálló
társadalmi különbségek.

Vitalitás napja rendezvény 4 alakommal
valósul meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, Az egészségnap az egyik legalkalmasabb
indokoltsága
rendezvény arra, hogy könnyed és
szórakoztató keretek között népszerűsítik az
egészséges
életmód
fontosságát.
Az
előadások mellett a vetélkedők és a
főzőverseny játékos formában segítenek
elmélyíteni a tényt, hogy a tartalmas és teljes
élet kialakítása az egészségen alapul.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2020. 05. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 5., 7. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 6.096.000 Ft
költsége (Ft)
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Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése

Gondolatébresztő a környezetért
Dél-Békés
Mezőgazdasági
Termelőiért
Közhasznú Alapítvány
Illeszkedés a felhívásban meghatározott A – a) közösségfejlesztést célzó programok
támogatható tevékenységekhez
(beleértve hitéleti vonatkozású programokat
is)
Tevékenység célja, célcsoportja
Átfogó cél: Életteli és integrált városi
környezet kialakítása
Specifikus cél: Dinamikus, pezsgő közösségi
élet megteremtése.
Célcsoport: az akcióterületen élő teljes
lakosság, ezen felül az akcióterületen élők
mellett lehetőség nyílik más, nem a
célcsoportból
származó
személyek
bevonására
a
lakosság
társadalmi
változásokhoz kapcsolódó érzékenyítése
érdekében.
Tevékenység szakmai leírása
A rendezett és fenntartható környezeti
körülmények fontosságára hívja fel a
figyelmet
a
környezeti
nap.
A
célcsoporttagok területrendezés akcióban (pl.
bozótirtás, szemétszedés, virágültetés) részt
vállalva tapasztalhatják meg milyen pluszt ad
tenni saját környezetünkért.

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

Gondolatébresztő a környezetér rendezvény
3 alkalommal valósul meg.
bemutatása, A környezetszennyezés globális probléma,
de a hétköznapokban egy kis odafigyeléssel
mindenki kiveheti a részét a környezete
védelmében, nem beszélve arról a kellemes
mellékhatásról, hogy mindezzel nívósabbá
tehetők az életkörülmények. A program célja
(az el nem hanyagolható közösségépítési
szándék mellett), hogy szokássá alakuljanak
azok a tevékenységek, melyekkel az emberek
képesek egy élhetőbb és esztétikusabb
lakókörnyezet kialakítására és annak
megtartására. A rendezvény során szociális
szakemberek közreműködésével mediációs
elemet valósítunk meg, a mediáció során a
szakértő hidat képez a szegregátum és a
város többi területén élők között. A mediátor
az eseményhez illő módszerek segítségével
bemutatja, hogy a közös munka és
kooperáció képes elsimítani a szegregátum és
a város lakói közötti konfliktusokat. A
mediációs elem által biztosítható, hogy
csökkennek a csoportközi konfliktusok, nő a
hátrányos helyzetű személyek befogadására
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Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Érintett mérföldkövek
Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft)

való képesség és enyhülnek a fennálló
társadalmi különbségek.
2018. 07. 01.
2019. 08. 31.
3., 5. mérföldkő
becsült 3.048.000 Ft

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

Konyhakerti praktikák
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
C – c) közösségi kertekben történő
foglalkoztatást
elősegítő
programok
lebonyolításának költségei és kapcsolódó
szükséges
eszközbeszerzés
költségei,
amennyiben
a
termesztett
növények
kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják,
és nem kerülnek értékesítésre.
Átfog cél: A rejtett társadalmi potenciál
kiaknázása
Specifikus cél: Önállóság és proaktivitás
ösztönzése
Célcsoport: Az akcióterületen élő teljes
lakosság
Az önellátást célzó programelem rendszeres
tanácsadásokkal mutatja be a célcsoport
családjainak, hogyan tehetik hasznossá
kertjüket és gondoskodhatnak olcsón saját
kezűleg megtermelt javakkal az étkezéshez
szükséges alapanyagokról. A tevékenység
alkalmaival törekszünk a vállalkozói kedv
fellendítésére a szociális szövetkezetek
lehetőségeinek
bemutatásával,
és
szatyorközösségek
kialakításának
ösztönzésével. A megvalósítás során
megtermelt javakat a célcsoport saját részére
hasznosítja, értékesítésre nem kerül.

A konyhakerti praktikák 24 alkalommal
valósul meg.
bemutatása, A program megvalósulása lehetőséget ad
arra,
hogy
az
akcióterületen
élők
megtanuljanak önállóan gazdálkodni, saját
keretet létrehozni, élelmiszereket előállítani,
ezzel is hozzásegítve magukat egy más, az
eddigitől számukra eltérő életvitel és sokkal
kedvezőbb
életkörülmények
megalapozásához. A szatyorközösségek
kialakításának
ösztönzése
pedig
egy
reménytelibb jövőképet vetíti eléjük.
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Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Érintett mérföldkövek
Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft)

2018. 07. 01.
2020. 05. 31.
3., 5., 7. mérföldkő
becsült 3.657.600 Ft

4.1.7. Társadalmi integrációt elősegítő tevékenységek

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Közösségi Beavatkozási Terv
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
A – c) az akcióterület lakosságának
társadalmi integrációját segítő programok
Átfogó cél: Kimagasló szakmai és stratégiai
háttér biztosítása
Specifikus cél: Fejlesztési koncepciók
kidolgozása
Célcsoport: nem releváns
A program megvalósítása alatt a helyi
partnerekkel és az érintett akcióterületen élő
lakossággal együtt az adott helyszín
sajátosságait
figyelembe
véve
kerül
kidolgozásra a Közösségi Beavatkozási Terv
a
program
megvalósításának
első
mérföldkövében.
A Közösségi Beavatkozási Terv az alábbi
tartalommal kerül kidolgozásra:
- a helyi viszonyok áttekintése
- a lehetséges partnerek és partnerszervezetek
megkeresése, bevonása
- a közösségfejlesztést és a projekt
megvalósítását megalapozó helyi szaktudás
feltárása
- a diagnózis alapú komplex fejlesztés
programtervének elkészítése
akcióterület-specifikus
megoldások
kidolgozása
bemutatása, A pályázat kötelező eleme.

Tevékenység iránti igény
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Érintett mérföldkövek
Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft)

2017. 06 . 01.
2018. 05. 31.
1. mérföldkő
becsült 2.159.000 Ft
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Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Tevékenység szakmai leírása

Integrált Településfejlesztési Stratégia
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
A – c) az akcióterület lakosságának
társadalmi integrációját segítő programok
Átfogó cél: Kimagasló szakmai és stratégiai
háttér biztosítása
Specifikus cél: Fejlesztési koncepciók
kidolgozása
Célcsoport: nem releváns
A program megvalósítása alatt kidolgozásra
kerül az integrált településfejlesztési stratégia
(ITS),
az
integrált
szemléletű
településfejlesztési
politika
alapdokumentuma.
Az ITS egy fejlesztési szemléletű középtávú
dokumentum, amelynek célja a területi
személetű tervezés megszilárdítása a
településeken.
Az
ITS
egy
olyan
településfejlesztési koncepció, mely elősegíti
a településfejlesztés és településrendezés
eszközök,
valamint
az
egyes
településrendezési sajátos jogintézmények
meghatározását. Az ITS kidolgozása a helyi
partnerek bevonásával készül el.
bemutatása, A pályázat kötelező eleme.

Tevékenység iránti igény
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Érintett mérföldkövek
Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft)

2017. 06. 01.
2018. 05. 31.
1. mérföldkő
becsült 4.953.000 Ft

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

Tevékenység célja, célcsoportja

Támogató Csoport
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
A – b) az érintett lakosság bevonását, a
beilleszkedést segítő programok, akciók
A – c) az akcióterület lakosságának
társadalmi integrációját segítő programok
G – b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és
cselekvési tervek elkészítése, kötelező
partnerségben
a
területileg
illetékes
rendőrséggel.
Átfogó cél: Életteli és integrált városi
környezet kialakítása.
Specifikus cél: Széles körű együttműködés
biztosítása.
Célcsoport: az akcióterületen tevékenykedő,
fejlesztésért felelős szakemberek, civil
szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok.
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Tevékenység szakmai leírása

A program megvalósítása alatt a projektet
támogató,
a
megvalósítást
elősegítő
szereplők
részvételével
úgynevezett
támogató csoport jön létre és működik,
amelynek tagjai szervesen részt vesznek a
megvalósítás nyomon követésében és
megvalósításban, hiszen tevékenységükkel
támogatják, kiegészítik azt.
A támogató csoport tagjai a KBT-ben
kerülnek megjelölésre, továbbá a működési
módjuk alapjait is a terv fogja tartalmazni.
Támogató csoport ülés 12 alkalommal
valósul meg.
bemutatása, A pályázat kötelező eleme.

Tevékenység iránti igény
indokoltsága
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Érintett mérföldkövek
Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft)

2017. 06. 01.
2020. 05. 31.
1.,3., 4., 5., 6., 7. mérföldkő
becsült 1.524.000 Ft

Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának megnevezése
Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez
Tevékenység célja, célcsoportja

Lakossági fórum
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
A – d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató
programok
Átfogó cél: Életteli és integrált városi
környezet kialakítása.
Specifikus cél: Széles körű együttműködés
biztosítása.
Célcsoport: a szegregátum területén és a
mobilizációval érintett területen élő lakosság
Tevékenység szakmai leírása
Lakossági fórum megvalósítása a lakossági
mobilizáció miatt, hogy felkészítsük az
érintetteket.
A lakossági fórum 2 alkalommal valósul
meg.
Tevékenység iránti igény bemutatása, A
szegregált
közösségekben
élők
indokoltsága
problémamentes mobilizációja érdekében
szükséges a lakosság felkészítése, illetve
kielégítő mértékben való tájékoztatása a
várható változásokról. A lakossági fórum
megvalósításával redukálhatóak az esetleges
tájékozatlanságból
adódó
félreértések,
konfliktusok.
Megvalósítás tervezett kezdete
2018. 07. 01.
Megvalósítás tervezett vége
2019. 08. 31.
Érintett mérföldkövek
3., 5. mérföldkő
Tevékenység
megvalósításának
becsült 381.000 Ft
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költsége (Ft)

4.2. A település - rehabilitációs célú pályázat tartalma

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat egy nyertes TOP-4.3.1-15-BS1 pályázattal
rendelkezik.
A projekt kódja: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002, elnevezése: Lászlótelep szegregátum
felszámolása Medgyesegyházán.
A projekt célja, hogy a TOP-5.2.1-15 számú pályázattal összekapcsolva olyan beavatkozás
valósul meg Medgyesegyháza város területén, amely a társadalmi hátrányok kompenzálását
célozza, a beavatkozási helyszínen lakófunkció megerősödik, a funkciók bővülnek, továbbá
közösségi terek alakulnak ki, a szegregátum felszámolásához járul hozzá.
Átfogó cél: a szegregátumból hátrányos helyzetű személyek beköltöztetése a belvárosi
beavatkozási helyszínre, továbbá a szegregáció mérséklése.
Specifikus célok:
 Önkormányzati tulajdonba kerülő modern szociális lakások kialakítása
 Közösségi terek kialakítása
 Életkörülmények javítása
 Közbiztonság javítása
Tervezett beavatkozások:
 Lakásfunkciót erősítő fejlesztések építési fejlesztése: a szegregált területen élők
hátrányos helyzetben, rossz műszaki állapotú épületekben élnek. Ezért az
önkormányzat a beavatkozási helyszínen, a belvárosba régi leromlott állapotú
közintézmények felújításával új szociális bérlakásokat alakít ki. Ezen lakások a
lakosság szegregált területein élők számára készülnek. Ezzel elősegítve a települési
szegregátum felszámolását.
 Közbiztonsági, foglalkoztatást elősegítő építési beruházás: a szegregált területen élők
hátrányos helyzetben, rossz műszaki állapotú épületekben élnek. Az építkezéssel a
helyi hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatására is lehetőség nyílik, tovább a
rendezett városkép kialakulásával növekszik a közbiztonság. Ezért az önkormányzat a
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beavatkozási helyszínen, a belvárosba régi leromlott állapotú közintézmények
felújításával új szociális bérlakásokat alakít ki. Ezen lakások a lakosság szegregált
területein élők számára készülnek. Ezzel elősegítve a települési szegregátum
felszámolását.
 Akadálymentesítés: a kialakításra kerülő bérlakások akadály mentesítve kerülnek
kivitelezésre az esélyegyenlőségnek való megfelelés értelmében.
 Szórt azbesztmentesítés: a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, így a
környezetvédelmi előírás keretében az azbeszt mentesítése kötelezően megvalósítandó
tevékenység.
 Lakófunkcióhoz kapcsolódó eszköz/bútor beszerzés: a projekt keretében a megfelelő
komfortos lakások kialakítása érdekében szükséges a lakások bútorokkal való
felszerelése.
 Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés: a megfelelő közbiztonság
megteremtéséhez és a közösségi élet fellendítéséhez eszközök beszerzése.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy dönt, hogy a
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

kódszámú,

„Lászlótelep

szegregátum

felszámolása

Medgyesegyházán” projekt vonatkozásában a beavatkozási területet az alábbi lehatárolás
szerint határozza meg:
Dózsa György utca – 459/1, 0110/105, 0110/109, 0110/110, 0110/25, 0110/27, 0110/28,
0110/29, 0110/30, 0110/31, 0110/32, 0110/50, 0110/51, 0110/52, 0110/53, 110/61, 0110/62,
0110/63, 0110/64, 0110/65, 0110/69, 0110/70, 0110/71, 0100/1, 093/22, 093/21, Lenkey utca
- Wesselényi utca – Rákóczi utca – Damjanich utca - Árpád utca – Kossuth tér - Hősök utca –
Petőfi utca – Jókai utca.

4.3. Tervezett szociális munka bemutatása

A projekt megvalósításában 2 fő szociális munkás kerül alkalmazásra, akik a folyamatos
szociális munkát biztosítják.

42

A szociális munka céljai:
 A célcsoporttagokkal folytatott szociális munka célja, hogy előkészítse az egyéni és
családi szinten a változási folyamatokat. A folyamatos építő kapcsolat révén
lehetőséget, támaszt biztosítson a változások iránti nyitáshoz.
 Közös munkával mérsékelje a kliensek helyzetéből adódó kockázatokat.
 Kapcsolatot tartson és klienseket delegáljon a program többi tevékenységéhez.
A szociális munka folyamata:
 egyéni megkeresés, kapcsolatfelvétel, közös diagnózis felállítása, jelen állapot
rögzítése (család, lakás, munka, képzettség, motiváció)
 a jelen állapotból az elérendő célok közös meghatározása, egyéni fejlesztési tervek
készítése
 kísérés, támogatás
 kríziskezelés, mediáció
 szociális adminisztráció működtetése
A szociális munka az alábbi problémákra reagál:
 a beilleszkedés, mobilizáció problémáira
 a adósságfelhalmozás kezelésére
 a szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányéra
 az iratok hiányára
 az otthoni segítő szolgáltatások hiányára
A projektben az alábbi szociális munkások kerülnek foglalkoztatásra:

Munkakör
Szociális munkás
Szociális munkás

Név
Rálikné Gutta Györgyi
Czifra Róbertné

Végzettség
szociális munkás
szociális munkás

A szociális munkások végzettségét alátámasztó dokumentumok a mellékletben csatolásra
kerülnek.
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A projekt során 1 fő szakmai vezető kerül foglalkoztatásra:
Munkakör
Szakmai vezető

Név
Mészárosné Hrubák Mária

Végzettség
gyógypedagógus

A szakmai vezető végzettségét alátámasztó dokumentum a mellékletben csatolásra kerül.
Szakmai vezető feladatköre:
 projekt megvalósítás szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követése
 projekt szakmai koordinálása
 pályázatban lefektetett szakmai célok elérésének segítése, nyomon követése
 a megvalósítás során a horizontális szempontok érvényre jutásának felügyelése
 folyamatos együttműködés a projektben közreműködő alvállalkozókkal, szakértőkkel,
partnerekkel
 Támogató csoport irányítása és működtetése
 projektben résztvevő szakmai szereplők összefogása, irányítása, munkájuk segítése,
feladatvégzésük szakmai támogatása
A

szakemberek

kiválasztásánál

elsődleges

szempont

volt,

hogy

rendelkezzenek

munkatapasztalattal és helyismerettel.
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4.4. Szinergia vizsgálat

KOMMUNIKÁCIÓ

KOMMUNIKÁCIÓ
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A fenti ábrán mutatja be a fizikai és humán fejlesztések összefüggéseit, az egyes szereplőket,
a programok tervezett hatását.
Fontos a szinergiák megteremtése a program minden szakaszában. Már a pályázatok
megírásakor, a tervek készítésekor támaszkodtak a konzorcium tagjai a helyi tapasztalatokra:
civil szervezetek, szakmai szereplők, és maguk az érintettek véleményére.
A programelemek úgy lettek kialakítva, hogy a személyes fejlesztések, közösségi
együttműködések megelőzzék, megalapozzák a fizikai fejlesztéseket. Cél, hogy a szűkebb és
tágabb közösség is azt lássa, hogy az érintettek a program segítségével maguk is tesznek
életkörülményeik javításáért, a fejlesztések pedig nemcsak őket, hanem a város tágabb
közösségét is szolgálják.
Fontos szerepe van ebben a kommunikációnak, melyhez minden eszközt használnak: a
szakemberek, a támogató csoport tudatos kommunikációját, a „produktumok” bemutatását
írott és elektronikus formában, közösségi oldalak segítségével is.
A lényeg a tudatos építkezés, az előrehaladás figyelemmel kísérése, a tapasztalatok
megosztása, a rugalmas reagálás az aktuális helyzetre, és törekvés a pozitív momentumok
megmutatására.
Középpontban a családok állnak, azok mindegyik szereplője számára próbálnak a
megvalósítók lehetőséget kínálni a továbblépésre. Tartják a kapcsolatot a szociális háló
minden szereplőjével, nemcsak jelzőrendszerként, hanem probléma megoldóként is
igyekeznek partnerségben együttműködni.

4.5. Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében

4.5.1 A konzorciumi partnerek bemutatása

Partner neve:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

A partner gazdálkodási / jogi formája:

321 – Helyi önkormányzat

A partner által végzett tevékenységek teljes 42.075.795 Ft
összege (Ft)
Igényelt támogatás összege (Ft)

42.075.795 Ft
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Biztosít-e önerőt?

Nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege Nem releváns
(Ft)
Konkrétan

mely

tevékenység(ek)hez - projekt előkészítő tanulmány

kapcsolódóan vesz részt a projektben?

- szakmai vezető alkalmazása megbízási
jogviszonyban
-

2

fő

szociális

munkás

alkalmazása

megbízási jogviszonyban
- kötelező nyilvánosság biztosítása: C típusú
tábla

elkészítése,

aloldal

létrehozása,

fotódokumnetáció, térképtár feltöltése
-

szakmai

kommunikáció

biztosítása:

szórólap, plakát, kiadvány készítése
- tanácsadások, rendezvények: tudásbázis,
életpálya műhely, adj lehetőséget magadnak,
biztosítékunk az egészség, tudj meg többet az
egészségedről, konyhakerti praktikák
-

támogató

tevékenységek:

beavatkozási

terv

településfejlesztési

közösségi

és

integrált

stratégia

elkészítése,

támogató csoport működtetése, lakossági
fórum szervezése
Partner szerepe a tervezésben:

A

projekt

előkészítő

tanulmány

elkészítésében és igényfelmérésben való
aktív közreműködés.
Partner szerepe a végrehajtásban:

A fent

felsorolt

tevékenységek

sikeres

megvalósítása.
Partner

szerepe

üzemeltetésben:

a

fenntartásban

/ A konzorciumvezető feladata a fenntartás
biztosítása.
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Dél-Békés

Partner neve:

Mezőgazdasági

Termelőiért

Közhasznú Alapítvány
A partner gazdálkodási / jogi formája:

569 – Egyéb alapítvány

A partner által végzett tevékenységek teljes 9.144.000 Ft
összege (Ft)
Igényelt támogatás összege (Ft)

9.144.000 Ft

Biztosít-e önerőt?

Nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege Nem releváns
(Ft)
Konkrétan

mely

tevékenység(ek)hez - rendezvények szervezése: vitalitás napja,

kapcsolódóan vesz részt a projektben?

gondolatébresztő a környezetért

Partner szerepe a tervezésben:

A

projekt

előkészítő

tanulmány

elkészítésében és igényfelmérésben való
aktív közreműködés.
Partner szerepe a végrehajtásban:

A fent

felsorolt

tevékenységek

sikeres

megvalósítása.
Partner

szerepe

a

fenntartásban

/ A konzorciumvezető feladata a fenntartás

üzemeltetésben:

biztosítása.

Partner neve:

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

A partner gazdálkodási / jogi formája:

325 – Önkormányzatai hivatal (költségvetési
szerv)

A partner által végzett tevékenységek teljes 1.312.554 Ft
összege (Ft)
Igényelt támogatás összege (Ft)

1.312.554 Ft

Biztosít-e önerőt?

Nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege Nem releváns
(Ft)
Konkrétan

mely

tevékenység(ek)hez Projektmenedzsment munkabére, járulékai és

kapcsolódóan vesz részt a projektben?

útiköltsége,

valamint

a

projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és
kis értékű eszközök biztosítása.
Partner szerepe a tervezésben:

A

projekt

előkészítő

tanulmány
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elkészítésében való aktív közreműködés.
Partner szerepe a végrehajtásban:

A fent

felsorolt

tevékenységek

sikeres

megvalósítása.
Partner

szerepe

a

fenntartásban

/ A konzorciumvezető feladata a fenntartás

üzemeltetésben:

biztosítása.

4.5.2 Együttműködő partnerek bemutatása

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat együttműködési megállapodásokat kötöttek az alábbi együttműködő
partnerekkel.
Az

együttműködési

megállapodás

a

Közösségi

Beavatkozási

Terv

mellékletében

megtalálhatók.
Együttműködő szervezetek bemutatása:
Gondozási Központ
Az intézmény a település szociális- és egészségügyi szolgáltatásait integrálja magába. A
feladatok integrált formában történő szervezése lehetővé teszi az egyes intézményegységek
közötti átjárhatóságot, a szociális problémák helyi szinten történő, individuális
szükségletekre hatékonyan reagáló kezelésének lehetőségét. Az intézmény működésének
célja, hogy a település lakosainak igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát
alakítson ki, amelyben stratégiai tervezéssel megalapozza a szükséges fejlesztéseket, a
hiányzó ellátások biztosítását. Alapvető cél, hogy a meglévő szolgáltatások minőségét
megtartsa, illetve javítsa. Célja továbbá olyan szociális szolgáltató rendszer működtetése,
ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll. A szolgáltatások által minden szociális
szükséglet kerüljön kielégítésre, amely az összehangolt és együttműködésen alapuló
munkával tehető eredményesebbé.
A szervezet adja a projekt szakmai vezetőjét és a két szociális munkást.
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Művelődési Ház és Könyvtár
A településen élő közösségek, kulturális csoportok és civil szervezetek munkáját a
Művelődési Ház és Könyvtár fogja össze. Itt kapott helyet a könyvtár, valamint a
kábeltelevíziós központ. 2004 áprilisától a könyvtár ad otthont az eMagyarország pont-nak, a
Művelődési Házban pedig 2003 októberétől ingyenes internet-hozzáférésre van lehetőség. Az
intézményben többek között számítógépes terem is rendelkezésre áll. A Művelődési Ház és
Könyvtár az elmúlt években a színvonalas közművelődési programok megvalósításán
munkálkodott. A rendezvények összeválogatásánál figyelembe vette a fiatalabb és idősebb
korosztály igényeit is.
Katolikus Egyházközség
Medgyesegyházán napjainkban ma a katolikusok – akiknek döntő többsége római katolikus
– alkotják a legnépesebb felekezeti csoportot. A betelepülés után ide költözött katolikus
hívek lelki gondozását először az eleki plébánia filiájaként szervezték meg, majd a
kétegyházi

plébánia

„fennhatósága”

alá

került.

1871-től

pedig

a

szomszédos

Medgyesbodzás filiája. A XIX. század végén önálló községgé váló Medgyesegyházán
1922-től szervezik meg a helyi plébániahivatalt, ekkortól datálódnak első anyakönyvei is.
A lelkészséget 1950-ben plébánia rangra emelik, és létrejön bánkúti filiája, ami egy 1995 és
1996 közötti átmeneti időszakot leszámítva mai napig Medgyesegyháza irányítása alá
tartozik, Gáborteleppel és Pusztaottlakával együtt. A plébánia ma Szeged-Csanádi
Egyházmegye Mezőkovácsházi Esperesi Kerületének része, plébánosa nem csak a
nagyközség 1878 katolikus hívét gondozza, hanem ellátja Medgyesbodzás lelkészi teendőit
is. Ezzel együtt a nagyközség plébániája további mintegy 1200 katolikus hívő lelki életét
irányítja.
Hetednapi Adventista Egyház
A helyi közösségek, a medgyesegyházi lakosság érdekeinek, céljainak szolgálatába az
alábbi tevékenységeket végzik a településen:
-

szociális, karitatív feladatok: helyi önkéntesek által ruha és adományosztás
hátrányos helyzetű, rászoruló emberek számára

-

egészségügy:

Életmód-

és

Főzőklub,

dohányzás

leszoktató,

stresszkezelő

csoportfoglalkozások
-

kulturális: Medgyesi Advent Énekegyüttes fellépései.
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-

gyermekek részére játszó- és kézmáves foglalkozások tartása

-

A Schéner Mihály Általános Iskola tanulói számára Gyermek Egészség Expo
megtartása

-

Családok, gyermeke, fiatalok részére táborok szervezése, szabadidős tevékenységek,
sportolási lehetőségek

Evangélikus Egyházközség
Medgyesegyháza evangélikus gyülekezetét Békéscsabáról érkező, nem kis részben szlovák
nemzetiségű evangélikus családok alapították. A gyülekezet 1920-ben vált le az
anyaegyházról és alakult önálló anyagyülekezetté. Az immáron önállóvá lett gyülekezet
rendelkezett egy kisebb gyülekezeti házzal, ahol az istentiszteleteket tartották. Idővel ez a
helyiség kicsinek bizonyult és a gyülekezet tagjai kifejezésre juttatták azon óhajukat,
miszerint építsenek templomot és lelkészlakást. 1995-ben megkezdődött az iskolai
hittanoktatás, ma már évente 80-90 gyermek jár ezekre a foglalkozásokra. Rendszeresen
szerveznek ifjúsági rendezvényeket, többek között konfirmandus tábort, és hittantábort a
bánkúti kastélyban. Heti rendszerességgel szerveznek teadélutánt, hagyományosak a
Mikulás – napi vagy a farsangi rendezvényeik, folyamatos a Szociális Otthon ápoltjainak
lelki gondozása. Igyekeznek határontúli testvéregyházakkal is felvenni a kapcsolatot. A
medgyesegyházi gyülekezet szórványai révén a környező települések lelki életére is
hatással van, Almáskamarás, Nagykamarás, Kevermes, Medgyesbodzás csekély létszámú
evangélikus közössége rendszerint Medgyesegyházára jár istentiszteletre.
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
A Foglalkoztatási Törvény adta lehetőségek alapján munkaerő-piaci képzésben részt vevő
álláskeresők, esetenként munkaviszonyban álló személyek képzést finanszírozza, olyan
képzési programokban, amelyek szerepelnek a munkaügyi központ képzési listáján.
Biztosítja a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges, valamint a hátrányos helyzetű
álláskeresők

foglalkoztathatóságát

elősegítő

szolgáltatásokat.

Együttműködik

a

munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevő, illetve a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása elősegítésében közreműködő
szervekkel.
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Háziorvos, Gyermekorvos
A városban két háziorvos rendel. A gyermekek részére külön gyermekorvos áll rendelkezésre.
Az ellátás helye három orvosi rendelőben történik. Az egészségügyi alapellátás (felnőtt és
gyermek háziorvosi szolgálatok, védőnői szolgálat, fogászati alapellátás, iskola egészségügyi
ellátás) fő feladata a megbetegedések korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatok elvégzése,
az egészségkárosodások korai felismerése, a beteg egyéb betegségeinek felismerése. Feladata
továbbá a hozzá bejelentkezett emberek egészségi állapotának figyelemmel kísérése,
gyógykezelése és gondozása vagy szakorvoshoz történő irányítása. Az iskola egészségügyi
ellátás is része az alapellátásnak, feladata az óvodások, az általános iskolai tanulók
iskolaorvosi ellátása.
Medgyesegyháza Rendőrőrs
A városban a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Medgyesegyházi Rendőrőrse szolgál a
közbiztonság érdekében. Tevékenységi területe: a közbiztonság és a közrend védelme
érdekében folytatott tevékenység a közterületek rendjének fenntartása. Jellemzően a
gépkocsizó vagy gyalogos járőrszolgálatot ellátó egyenruhás rendőrök végzik a közterületek
és nyilvános helyek rendőri ellenőrzését, meghatározott személyek, területek, létesítmények
vagy értékek védelmét és közbiztonsági ellenőrzését.
A gyermekek biztonsága, s ezzel a jövő generációjának az önrendelkezés körébe tartozó
biztonságos életvitelre nevelés az általános iskola tantervében szerepel, mint kiegészítő
oktatási anyag a Nemzeti alaptanterv mellett.
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete
A helyi közösségek, a medgyesegyházi lakosság érdekeinek, céljainak szolgálata tekintetébe
az egyesület rendszeresen programokat szervez. Rendszeresen látogatja betegtársait,
folyamatosan figyelemmel kíséri napi életüket. Jótékonysági rendezvények és egyéb
rendezvények összefogója, és aktív részese. Igyekszik minden tagját bevonni az egyesület
életébe, rendezvényeire. Az egyesület tagjainak, főként egészségkárosodott és időskorúak
esélyegyenlőségének és érdekképviseletének érvényre juttatása a társadalmi élet minden
területén. Hitvallásukból adódóan is fontos az esélyegyenlőség szeme előtt tartása.
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Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
Két épületben, hat óvodai csoporttal működik, Medgyesegyházán a Hősök utca 2 szám alatt,
és Bánkúton a Kossuth utca 12. szám alatt. Intézményünk összesen 150 gyermek
befogadására alkalmas. Jelenleg az óvodai ellátást a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete biztosítja. Az alapító okiratnak megfelelően a hátrányos és halmozottan
hátrányos gyermekek felvételén túl felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását.
Az óvodai nevelést szülői igény szerint számukra 3 (2,5) éves kortól egész napra biztosítjuk
nem csupán az iskolai életmódra történő felkészülő foglalkozások időtartamára.
Alapelvük: a gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva
olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés szeretet
övezi. A másság elfogadása tiszteletben tartása. Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör
megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. Az óvónő
azonosulási minta óvodásai számára, a gyermekek közösségi életének irányítója, aki maga is
benne él a gyermek közösségben, mindig látja, hogy melyek a következő feladatok, hogy
milyen útmutatásra, serkentésre, milyen tevékenységre van szüksége a csoportnak és az egyes
gyermeknek.
Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete
Elősegíti és szervezi az embereknek az egészségügyi kultúra fejlesztésére és terjesztésére, az
egészségügyi viszonyok javítására irányuló munkáját. Előmozdítja a lakosság bevonását az
egészségügy különböző feladatainak megoldásába. Feladata egészségügyi felvilágosítási
munka szervezése és végzése a lakosság körében, közreműködés a különböző állami akciók
zavartalan

lebonyolításában:

védőoltások,

szűrővizsgálatok,

véradók

toborzása,

közreműködés az elemi csapások elhárításában tevékeny részvétel az elsősegélynyújtásában
illetve oktatásában.
Boldog Otthon Alapítvány
Az Alapítvány 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a családok testi-lelki egészségét, a
gyermekek boldogságát segítse, hasznos időtöltést, jó programokat biztosít elsősorban a
nagycsaládosok, hátrányos helyzetű családok számára. Az ehhez szükséges anyagi háttér
megteremtése

érdekében

pályáznak,

támogatókat

keresnek.

Önkéntes

segítőket
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foglalkoztatnak programjaink lebonyolításához. A pályázatokon nyert, és támogatásból
vásárolt sport és játék eszközeiket biztosítják a városi, intézményi, együttműködő
partnerekkel szervezett rendezvényekre, programokra a résztvevőknek. Folyamatosan készítik
és jótékonysági vásáraikon árusítják az egyedi, kézzel készült portékáikat, melynek
bevételéből alapítvány munkáját és eszközeit bővítik. Folytatnak ruha és játék adományok
gyűjtését és osztását, a helyi rászorulók körében. Sport és játékeszközeiket örömmel veszik
birtokba a rendezvényeken gyermekek és felnőttek egyaránt.
4.5.3. Támogató csoport bemutatása
A támogató csoport létrehozásának és működtetésének leírását a Közösségi Beavatkozási
Terv tartalmazza. A támogató csoport alakuló ülésének dokumentációja a KBT mellékletében
található és szintén a mellékletbe kerülnek a további támogató csoporttal kapcsolatos
dokumentációk is.
A projekt megvalósítása érdekében támogató csoportot szükséges létrehozni és működtetni a
projektben potenciálisan érdekelt, ahhoz kapcsolódni tudó szervezetek részvételével.
A támogató csoportot az Önkormányzat, mint konzorciumvezető hozza létre.
A támogató csoport létrehozásának célja, hogy a település-rehabilitáció szociális céljainak a
megvalósítását szolgálja. A támogató csoport egy együttműködő fórum, ahol a tagok
megállapodásban rögzítik együttműködési szándékukat, céljaikat, tevékenységüket. Az
ülésekről emlékeztetőt készítenek, melyet a közösségi beavatkozási tervhez csatolnak.
A támogató csoportnak azon szervezetek, intézmények, szakértők a tagjai, akik hozzájárulnak
a projekt tartalmának kialakításához, megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, legitim módon
képviselik a célcsoportot, vagy egy szegmesét, kompetenciával rendelkeznek a megvalósítást,
végrehajtást illetően.
A támogató csoport tagjai biztosítani tudják, hogy a projektfejlesztés során felmerülő
javaslatok közül azok kerülnek beépítésre, melyek megvalósítása lehetséges és működőképes
az adott akcióterületen. A támogató csoport tagjai mobilizálni tudnak érintett csoportokat,
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meg tudják határozni az akcióterületi fejlesztés szükségleteit, hozzájárulnak a projekt
tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját jelentik a projekt által elért
eredmények fenntarthatóságának.
A támogató csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, a
program kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében.
A támogató csoport tagjai:
 Gondozási Központ
 Művelődési Ház és Könyvtár
 Katolikus Egyházközség
 Hetednapi Adventista Egyház
 Evangélikus Egyházközség
 Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
 Háziorvos, gyermekorvos
 Medgyesegyháza Rendőrörs
 Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
 Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete
 Boldog Otthon Alapítvány

4.6. A projekt várható hatásai

4.6.1. A projekt várható eredményei

A projekt elvárásként műszaki szakmai eredményeket is megfogalmaz, amelyek teljesítése
kötelező:
1.) az önállóság és proaktivitás ösztönzése érdekében 78 alkalommal valósulnak meg
programelemek:
 Tudásbázis: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
 Életpálya műhely: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
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 Adj lehetőséget magadnak: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
 Konyhakerti praktikák: 24 alkalom, 1 alkalom 15 fő, összesen 360 fő.
2.) testi-lelki harmónia elérése érdekében 21 alkalommal valósul meg programelem:
 Tudj meg többet az egészségedről: 3 alkalom, 1 alkalom 30 fő, összesen 90 fő.
 Biztosítékunk az egészség: 18 alkalom, 1 alkalom 10 fő, összesen 180 fő.
3.) széleskörű együttműködés biztosítása érdekében készül 1200 darab plakát, 2400 darab
szórólap, 720 darab kiadvány, valamint 12 alkalommal ülésezik a támogató csoport és 2
alkalommal lakossági fórumot rendeznek.
4.) dinamikus, pezsgő közösségi élet megteremtése érdekében megvalósul:
 Vitalitás napja: 4 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 600 fő.
 Gondolatébresztő a környezetért: 3 alkalom, 1 alkalom 150 fő, összesen 450 fő.

4.6.2. A projekt várható hatásai

A projekt elsődleges célcsoportja a halmozottan hátrányos helyzetű családok köre. Őket
nemcsak a rossz egészségi állapot, az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség, a rossz
lakáskörülmények tartják ebben az élethelyzetben, hanem a velük kapcsolatban rögzült
előítéletek, melyek gyakran rossz tapasztalatokkal társulnak (nem érezve a mögöttük lévő
okokat) és az egész hátrányos helyzetű közösségre kihatnak.
Emiatt egyformán fontos, hogy konkrét segítséget kapjanak életkörülményeik javításában,
kompetenciáik

gyarapodásában,

pozitív

életmintákon

keresztül

motivációs

bázisuk

erősödésében, és olyan körülmények megteremtődésében, ahol nemcsak hátrányaik látszanak,
hanem nehézségeik is, ahol gyengeségeik mellett erősségeik is megmutatkoznak.
A komplex felzárkóztató programok éppen azáltal szolgálják az integrációt, hogy ezekre
együttesen kívánnak hatással lenni.
A program kiemelt célja, hogy a tágabb közösség a korábbi nagyon negatív beidegződéseket
minél szélesebb körben oldja úgy, hogy az ehhez vezető úton maguk az érintettek is tesznek
erőfeszítéseket. Bővüljön azoknak a hátrányos helyzetűeknek a köre, akik képesek
továbblépni a projekt által biztosított kompetencia, egészségfejlesztő és fizikai körülményeket
javító intézkedések segítségével a saját életmintáikon, gyermekeik számára már másfajta
jövőképet mutatni, jobb alaphelyzetből boldogulni a munkaerő piacon.
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4.7. Kockázatok elemzése

A kockázatelemzés a teljes akcióterületi fejlesztésre készül. A kockázatelemzés célja azon
kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit
befolyásolhatják (megvalósítás és fenntartás).
Célja annak vizsgálata, hogy a megvalósítani kívánt tevékenységekben rejlő kockázatok
milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a fejlesztés eredményeit, illetve
megvalósíthatóságát.
Elvégzésre került a részletes kockázatelemzés az alábbi kockázatokat figyelembe véve:
 műszaki kockázatok
 jogi szempont
 társadalmi szempont
 pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont
 intézményi szempont
A kockázati tényező feltárását követően kitérünk az egyes elemek bekövetkezésének
elkerülésére, elemzésére is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bemutatásra kerül, mit kell
tenni annak érdekében, hogy a kockázatot csökkenteni lehessen. (1 – leggyengébb, 7 –
legerősebb)
A projekt során felmerülő kockázatok közül legfontosabbak:
 a bevont célcsoport motiváltsága a programban való részvételre
 az egyéni fejlesztései tervek követésére.
Kockázat

Valószínűség Hatás

megnevezése

(1-7)

(1-7)

A projekt

7

6

A kockázatok kezelésének módja
Tartalék időt kell tervezni miden

ütemtervben

tevékenységre, ezen kívül a projekt

meghatározott

menedzsment folyamatos monitoring

teljesítési időpontok

tevékenységet végez.

csúszása
A pénzügyi

2

6

A kifizetési kérelmek és időszakos

forrásokhoz való

beszámolók szakszerű és pontos elkészítése

hozzáférés késése

szükséges.
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A célcsoport tagjai, a

4

6

A magas színvonalú szakmai munka mellett

bevont személyek

külön figyelem fordítása a szakmai

elvesztik

megvalósítók visszajelzéseire, a felmerülő

motivációjukat, a

közös problémákra közös válaszok keresése.

szakértők kiégnek
A célcsoportot érintő

2

5

szakmai és jogi

A munkatársak és a kliensek számára is
folyamatos tájékoztatás a változásokról.

környezet változása
A pályázati elemek

2

4

A projekt egész ideje alatt, de különösen az

végrehajtásában részt

első időszakban rendszeres személyes

vállaló partnerek, és

találkozások, helyi koordináció szükséges.

a bevont
vállalkozások közötti
összhang megromlik.
Lakossági ellenállás

2

5

A lakosság folyamatos és részletes

a projekt

tájékoztatása, a Támogató csoport

megvalósításával

összetételének gondos megválasztása,

szemben.

tájékoztatásuk és bevonásuk a folyamatos
kommunikációba.

A működtetés és

2

5

A projektgazda a működést,

fenntartás veszélybe

fenntarthatóságot hosszú távon tudja

kerül.

biztosítani.

4.7.1. Válságkezelési terv

Jelen fejezetben kidolgozásra kerül „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán
TOP-4.3.1-15-BS1- 2016-0002 projekthez kapcsolódó, a költözések során való válságkezelési
terv is.
A válságkezelési terv lényege a kockázatok elemzését követően annak vizsgálata, hogy a
projektben részt vevő egyének szintjén mi befolyásolhatja a részvételi szándékot és annak
kidolgozása, hogy az egyének válsága esetén hogyan tudnak a projektben részt vevők
segíteni, a megoldásokat megtalálni.
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Az alábbi táblázatban az egyének szintjén keletkező felmerülő problémák, akadályok
számbavétele és az azok megoldására kidolgozott alternatívákat szerepeltetjük.
Felmerülő kérdések

Valószínűség Hatás

/ problémák

(1-7)

(1-7)

Nem hajlandó

3

3

Kezelési módja
A szociális munkások segítő tevékenysége

mindenki családon

révén kezeli az esetleges problémát, a

belül elköltözni

családtagokkal előzetesen is egyeztetnek.

Nem fogadják el a

5

5

szociális bérlakást

Az új helyre költözőkkel a környék közös
bejárása, az ottani közösség szabályaira való
felkészülés csökkenti a feszültséget és a
bizonytalanságot.

Beilleszkedési

6

6

problémák

A befogadó közösség felkészítése a
költöztetésre, mi a velük folytatott
folyamatos párbeszéddel és az ő aktív
részvételükkel történik.

Nem rendeltetésszerű
lakáshasználat

6

6

A szociális munkásoknak egy-egy fejlesztés
során fontos tájékoztatást és információt
nyújtani az újonnan beköltöző lakásokba az
új tulajdonosoknak a lakások rendeltetésszerű
használatáról.
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Tevékenységek megnevezése

Megvalósító

Már rendelkezésre áll

Projekt előkészítő tanulmány

MVÖ

igen

A tevékenységek ütemezése
1. mérföldkő
2. mérföldkő
2017.
2018.
2018.
VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI.
Előkészítés

3. mérföldkő
4. mérföldkő
5. mérföldkő
6. mérföld
2018.
2018.
2019.
2019.
2019.
VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Megvalósítás
Tudásbázis
Életpálya műhely
Adj lehetőséget magadnak
Biztostékunk az egészség
Konyhakerti praktikák

MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ

nem
nem
nem
nem
nem

2

2

2
2

3
3

2
3

2 2
2

2
2 2 2
2 2 2

2

2

2
2 2
2 2

2
2
2 2
2 2

2
2

2
2

1
2

Közösségi funkciók
Tudj meg többet egészségedről
Vitalitás napja
Gondolatébresztő a környezetért

MVÖ
DBMTKA
DBMTKA

nem
nem
nem

1
1
1
Kapcsolódó és kötelező tevékenységek

Projektmenedzsment alkalmazása
Szakmai vezető alkalmazása
Szociális munkások alkalmazása
C típusú tábla
Aloldal létrehozása
Fotódokumentáció
Térképtár feltöltése
Szórólap
Plakát
Kiadvány
Közösségi beavatkozási terv
Integrált településfejlesztési stratégia
Támogató csoport
Lakossági fórum

BMÖH
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ
MVÖ

igen
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
igen
nem

1
1
1

1

1

2
2

2
2

4.8. A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések

A partnerségi egyeztetések célja, hogy minden érintett a projektötlet kidolgozásától a pályázat
előkészítésén át a megvalósításig részese, és ezáltal elkötelezettje legyen a felzárkózási,
felzárkóztatási folyamatnak. Ennek megfelelően cél az érintettek:
 részvételének biztosítása
 tapasztalatainak beépítése
 igényeinek, szükségleteinek azonosítása, pontosítása
 elképzeléseinek, javaslatainak megismerése
 érdekeinek összehangolása
 elköteleződése a közös jövőkép iránt
 erőforrásaik becsatornázása
 együttműködéseinek ösztönzése
 tájékozódásának, tájékoztatásának biztosítása a folyamat minden szakaszában
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális,
gazdasági és társadalmi változásokat a településen. Ennek megfelelően átfogó képpel
rendelkezik a város helyzetéről, a leszakadó térségekről és hátrányos helyzetű lakosságról. A
város képviselői a lehetőségekhez és anyagi korlátokhoz mérten figyelmet fordítanak a
szegregátum helyzetének pontos ismeretére.
A projekt előkészítése során került megszervezésre:
1. Egyeztetés a konzorciumi partnerekkel:
 a partnerek megállapodtak a belső kommunikáció folyamatáról,
 felosztották egymás közt a projekt feladatait szakértelmüknek megfelelően,
 elkészítették a konzorciumi megállapodást,
 döntést hoztak a pályázaton való indulásról.
2. Egyeztetés a területen dolgozó szociális munkásokkal:
 a területen élő családok helyzetéről, problémáik jellegéről
 igényfelméréshez adat nyújtása
 kérdőíves felmérés lebonyolításában közreműködés kérése
 helyszínbejárás

3. A települési önkormányzat képviselő-testületének tájékoztatása a megnyíló pályázati
lehetőségről.
A projekt végrehajtása folyamán egyeztetésekre lesz szükség a projektmenedzsment
szervezettel, illetve a konzorciumi tagokkal. Ezen egyeztetések alkalmával minden
konzorciumi taggal részletesen megbeszélésre kerül a projekt előrehaladása, az esetlegesen
felmerült problémák és azoknak a megoldása.
A támogató csoport felállításánál fontos szempont volt, hogy olyan tagjai legyenek, akik a
város életében aktív és elismert szereplők. A támogató csoport sokszínűségével a város
különböző társadalmi rétegei elérhetővé válnak.
A támogató csoport alakuló ülésére 2018. március 28-án került sor.
A támogató csoport tagjai:
 Gondozási Központ
 Művelődési Ház és Könyvtár
 Katolikus Egyházközség
 Hetednapi Adventista Egyház
 Evangélikus Egyházközség
 Mezőkovácsházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
 Háziorvos, gyermekorvos
 Medgyesegyháza Rendőrörs
 Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
 Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete
 Boldog Otthon Alapítvány
A tervezett fejlesztések társadalmasítása, megismertetése, hozzáférhetősége érdekében a
projekttel kapcsolatos beruházások, események, aktualitások folyamatosan megjelenítésre
kerülnek a város honlapján, a helyi újságban.
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4.9. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása

A projekt tervezése és végrehajtása során a horizontális szempontok érvényre jutása
érdekében kötelezően érvényesíteni kell a következőket:
 Kedvezményezettként

betartani

a

környezetvédelmi

és

esélyegyenlőségi

jogszabályokat, megőrizni a projekt által érintett területeken a természeti és kulturális
értékeket, a fennálló vagy a projekt beavatkozásai során keletkezett környezeti kárt
legkésőbb a megvalósítás során megszüntetni.
 A projekt személetmódja és tevékenységei nem ütköznek az egyenlő bánásmód és
esélyegyenlőség alapelveivel, nem térnek el „Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló” 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaktól.
 A projekthez kapcsolódó kommunikációban, a nyilvános eseményeken egyértelműen
elköteleződik minden érintett az esélyegyenlőség mellett, nem közvetít szegregációt,
előítéletet.
 Medgyesegyháza

Városi

Önkormányzat

rendelkezik

Helyi

Esélyegyenlőségi

Programmal.
A projekt elsődleges célja a felzárkóztatás, a társadalmi integráció, ez a cél egybeesik a
második horizontális céllal, az esélyegyenlőség érvényesítésével. A nők és a férfiak
esélyegyenlőségének biztosítása szinte mindegyik programelemben megvalósul, hiszen azok
nyitottak mindenki számára.
A szakmai stábban és a projektelemekben nem alkalmazunk diszkriminációt.
A jelen projekthez kapcsolódó TOP-4.3.1-15-BS1- 2016-00002 „Lászlótelep szegregátum
felszámolása Medgyesegyházán” című nyertes pályázatban tervezett infrastrukturális
fejlesztések megfelelnek a környezet, ezen belül az épített környezet védelmének.
Az esélyegyenlőséget segítő intézkedések, melyek a projekt céljából és tevékenységeiből
adódnak:
 Megfelelő információhoz való hozzáférés.
 Megfelelő hozzáférés az érdekérvényesítéshez, önrendelkezéshez.
 Megfelelő közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.
 A befogadó környezet, a társadalmi környezet szemléletének fejlesztése.
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5. Pénzügyi terv

A projekt pénzügyi elemzése a projekt megvalósítás idejére vonatkozik. A projekt
megvalósítási ideje 2017. június 1-től 2020. május 31-ig tart, a megvalósítás időtartama 36
hónap.
A projekt összköltsége 52.532.349 Ft, mely 100 %-os támogatottságú, önerő felhasználása
nem szükséges. A projekt hármas konzorciumban valósul meg. A pályázati szabályok
értelmében a konzorciumvezető Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, valamint a Békés
Megyei Önkormányzati Hivatal a megítélt támogatási összeg kapcsán 100 %-os, a Dél-Békés
Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány 50 %-os előleg lehívására jogosult.
A projekt összesített költségvetése:
Tevékenység

Bruttó elszámolható költség

Megvalósító partner

(Ft)
Projekt előkészítő tanulmány

2.603.500

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Projektmenedzsment

munkabér 950.760 Ft

Békés

Megyei

(36 hónap)

Önkormányzati Hivatal

Projektmenedzsment járulék (36 256.716 Ft

Békés

hónap)

Önkormányzati Hivatal

Projektmenedzsment

anyag

és 52.578 Ft

Békés

Megyei
Megyei

kisértékű eszköz (36 hónap)

Önkormányzati Hivatal

Projektmenedzsment utazás (36 52.500 Ft

Békés

hónap)

Önkormányzati Hivatal

Szakmai vezető megbízási díja 3.600.000 Ft

Medgyesegyháza Városi

(36 hónap)

Önkormányzat

Szakmai

vezető

szociális 874.800 Ft

hozzájárulási adó (36 hónap)

Megyei

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat
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Szakmai vezető utazási költség 720.000 Ft

Medgyesegyháza Városi

(36 hónap)

Önkormányzat

Szakmai

vezető

szakképzési 48.600 Ft

Medgyesegyháza Városi

hozzájárulás (36 hónap)

Önkormányzat

Szociális munkások megbízási díj 5.040.000 Ft

Medgyesegyháza Városi

(36 hónap)

Önkormányzat

Szociális

munkások

szociális 1.224.720 Ft

Medgyesegyháza Városi

hozzájárulási adó (36 hónap)

Önkormányzat

Szociális munkások szakképzési 68.040 Ft

Medgyesegyháza Városi

hozzájárulás (36 hónap)

Önkormányzat

Szociális

munkások

utazási 1.440.000 Ft

költség (36 hónap)

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Kötelező nyilvánosság

89.675 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Plakát

152.400 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Szórólap

152.400 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Kiadvány

594.360 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Életpálya műhely (18 alkalom)

2.057.400 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Biztosítékunk az egészség (18 2.286.000 Ft

Medgyesegyháza Városi

alkalom)

Önkormányzat

Adj lehetőséget magadnak (18 2.057.400 Ft

Medgyesegyháza Városi

alkalom)

Önkormányzat

Konyhakerti

praktikák

(24 3.657.600 Ft

Önkormányzat

alkalom)
Tudásbázis (18 alkalom)

Medgyesegyháza Városi

2.057.400 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat
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Gondolatébresztő a környezetért 3.048.000 Ft

Dél-Békés

rendezvény (3 alkalom)

Mezőgazdasági
Termelőiért Közhasznú
Alapítvány

Tudj meg többet egészségedről 3.810.000 Ft

Medgyesegyháza Városi

rendezvény (3 alkalom)

Önkormányzat

Vitalitás napja (4 alkalom)

6.096.000 Ft

Dél-Békés
Mezőgazdasági
Termelőiért Közhasznú
Alapítvány

Közösségi Beavatkozási Terv

2.159.000 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

ITS

4.953.000 FT

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Támogató csoport (12 alkalom)

1.524.000 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Lakossági fórum (2 alkalom)

381.000 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Közbeszerzés

524.500 Ft

Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat

Összesítés konzorciumi tagonként

Bruttó Ft

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

42.075.795 Ft

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

1.312.554 Ft

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért

9.144.000 Ft

Közhasznú Alapítvány
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A projekt pénzügyi ütemezése
A projekt pénzügyi ütemezése
2.
mér
föld
kő
201
8.

1. mérföldkő
2017.
Tevéke
nységek Meg
megnev való
ezése
sító VI.

MV
Ö

PET
Beszerz
ések
bonyolí MV
tása
Ö

VII.

VIII. IX.

2018.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

3. mérföldkő
2018.

VII.

VIII. IX.

4. mérföldkő
2018.

X.
XI.
Előkészítés

XII.

5. mérföldkő

2019.

I.

II.

6. mérföldkő

2019.

III.

IV.

V.

VI.

202
0.

2019.

VII.

VIII. IX.

X.

XI.

7. mérföldkő

XII.

I.

2020.

II.

III.

IV.

V.

260
350
0

Megvalósítás
Életpály
a
műhely
Biztosít
ékunk
az
egészsé
g
Adj
lehetős
éget
magadn
ak
Konyha
kerti
praktiká
k
Tudásb
ázis
Gondol
atébres
ztő a
környez
etért
Vitalitás
napja

MV
Ö

MV
Ö

228 228 228 228 228
600 600 600 600 600

381 254 254 254
000 000 000 000

MV
Ö

228 228 228 228
600 600 600 600

254 254 254 254 127
000 000 000 000 000

228 228 228 228
600 600 600 600

MV
Ö
MV
Ö

457
200
228
600

DB
MTK
A
DB
MTK

101
600
0

457
200
228
600

304
800
228
600
Közösségi fukciók

101
600
0
152
400

228
600

228 228 228 228 228
600 600 600 600 600

304 304 304 304 304
800 800 800 800 800
228 228
600 600

228
600

304 304 304
800 800 800
228 228
600 600

101
600
0
152
400

152
400

152
400

A

0

Tudj
meg
többet
egészsé MV
gedről Ö
Projket
menedz BM
sment ÖH
Szakmai
vezető
Szociáli
s
munkás
ok
Közössé
gi
beavatk
ozási
terv

ITS
Támoga
tó
csoport
működt
etése
Lakossá
gi
fórum

MV
Ö

364 364 364 364 364 364 364 364 364 364
59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
187 187
264, 264,
286 286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

127
000
0
Kapcsolódó és kötelező tevékenységek
364 364 364 364 364 364 364
59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
333 333 333 333 333 333 333
187 187 187 187 187 187 187
264, 264, 264, 264, 264, 264, 264,
286 286 286 286 286 286 286

0

0

127
000
0
364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

127
000
0
364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

364
59,8
333
187
264,
286

277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277
598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598, 598,
571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571

MV
Ö

215
900
0

MV
Ö

495
300
0

MV
Ö

MV
Ö

MV
Ö
MV
Plakát Ö
Szóróla MV
p
Ö
Kiadván MV
yok
Ö
C típusú MV
tábla
Ö
Aloldal
létreho MV
zása
Ö
Fotódo
kumnet MV
áció
Ö
Térképt
ár
MV
feltölté Ö

364
59,8
333
187
264,
286

0

127 127
000 000

127
00

127
000

127
000

190
500

127
000

127
000

127
000

127
000

127
000

127
000

127
000

190
500
762
00
762
00
297
180

762
00
762
00
297
180

100
00
350
00
400
00
500
0
68

se
Közbesz MV
erzés
Ö

524
500

69

6. Megvalósítás intézményi kerete

A Békés Megyei Önkormányzat és Medgyesegyháza Városi Önkormányzat régóta jó
kapcsolatot ápol egymással. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat úgy döntött, hogy a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektjeinek nagy
részében a projektmenedzsmenti feladat ellátásával az apparátusában a Terület -és
Településfejlesztési Operatív Programban való menedzsmenti feladatellátásra felkészült
Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt bízza meg.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a projektmenedzsment tevékenységet a projekt
megvalósítás teljes időtartamában kívánja biztosítani, tervezetten munkavégzésre irányuló
jogviszony formájában, a személyi jellegű költségek havi rendszeres kifizetésével a
projektmenedzser, a pénzügyi vezető, a projekt asszisztens, illetve a projektmenedzsmenthez
igénybe vett szakértő részére.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című pályázati
felhívásában a konzorciumi partnerekkel szemben támasztott elvárásoknak megfelel.
Tapasztalatát az alábbi uniós projektek megvalósítása során szerezte, amelyekben sikeresen
ellátta a projektmenedzsmenti feladatokat:
Pályázati azonosító szám

Megvalósítás időtartama

Tapasztalat

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019

2012.04.01-2014.10.31.

31 hónap

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004

2013.07.01-2014.06.30.

12 hónap

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0030

2013.12.02-2014.10.31.

11 hónap

HSZ/234/2014

2015.02.15-2015.08.31.

7 hónap

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0004

2015.08.01-2015.12.31.

5 hónap

Az érintett szervezetek közötti információ áramlása a napi szintű e-mail-es és telefonos
egyeztetések, valamint a havonta egyszer vállalt személyes egyeztetések által biztosítva van.

A megyei önkormányzat a szabályossági, illetve a támogatás elszámolására vonatkozó
felelősségét az általa, a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Programban vállalt
feladatokhoz összeállított ún. Eljárásrendi szabályzat című dokumentumában foglalt
részletszabályok betartása és betartatása útján igyekszik biztosítani.
A menedzsment szervezet bemutatása
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. június 1. napjával felállította a 4 főből álló
menedzsment szervezetet. A menedzsment szervezet a projektmenedzserből, a pénzügyi
vezetőből, valamint a projekt asszisztensekből tevődik össze.
Személy

Feladatkör

Végzettség

Méhi Gabriella

projektmenedzser

okleveles geográfus

Domokos Tünde

pénzügyi vezető

közgazdász

Tóthné Bodzsár Adrienn

projektasszisztens

közgazdász

Simonka Jánosné

projektasszisztens

pénzügyi-számviteli
ügyintéző

A menedzsment tagjai többéves releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A menedzsmentben résztvevők önéletrajzát a melléklet tartalmazza.
Projektmenedzser feladatköre:
 szervezi, irányítja a projekt lebonyolítását,
 összefogja, irányítja a projektmenedzsment munkáját,
 a felelős hatóságok és az Európai Uniós szervek által a projekt végrehajtása során
megkövetelt feladatok megfelelő teljesítésének biztosítása,
 a projekt megvalósítására vonatkozó ütemterv nyomon követése,
 részvétel a projektet érintő Hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken,
tárgyalásokon,
 a projekt folyamatos nyomon követése,
 a Támogatási Szerződésen foglaltak esetleges módosításának menedzselése, szükség
esetén javaslat készítése és egyeztetés a szerződéskötő hatósággal és további érdekelt
szereplőkkel,
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 projektmegbeszélések összehívása és levezetése,
 folyamatok minőségbiztosítása,
 jelentéstételi kötelezettségek, adatszolgáltatások teljesítése.
Pénzügyi vezető feladatköre:
 a projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása,
 pénzügyi lebonyolításra vonatkozóan a Támogatási szerződésben és egyéb irányadó
rendelkezésekben meghatározott szabályok folyamatos figyelemmel kísérés és a
projekt eljárásrendbe történő adaptálása, betartása és betartatása,
 figyelemmel kíséri a projekt költségvetését,
 pénzügyi dokumentumok, bizonylatok előírás szerinti kezelése,
 kifizetési kérelmek összeállítása,
 projektegyeztető megbeszéléseken részvétel a szükséges pénzügyi adatok, információk
biztosításával,
 proaktív részvétel a projektirányítási feladatokban,
 folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel a projekt pénzügyi
előrehaladása vonatkozásában.
Projektasszisztens feladatköre:
 a projekthez kapcsolódó, a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban
előírt adminisztratív feladatok ellátása,
 a projekt dokumentáció iktatási és nyilvántartási feladatainak ellátása,
 projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentések, szerződés módosítások
előkészítésében való részvétel,
 közreműködés a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés
folyamatában,
 kapcsolattartás a projekt szervezeten belüli és azon kívüli résztvevőkkel.
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7. Csatolandó mellékletek

1. sz. melléklet: Akcióterület térképvázlata
2. sz. melléklet: Bánkút korábbi fejlesztés térképe
3. sz. melléklet: Czifra Róbertné szociális munkás végzettségét alátámasztó dokumentum
4. sz. melléklet: Rálikné Gutta Györgyi szociális munkás végzettségét alátámasztó
dokumentum
5. sz. melléklet: Mészárosné Hrubák Mária szakmai vezető végzettségét alátámasztó
dokumentum
6. sz. melléklet: Támogató csoport alakuló ülés meghívója
7. sz. melléklet: Támogató csoport meghívottak köre
8. sz. melléklet: Támogató csoport meghívás igazolása (e-mail-es meghívás)
9. sz. melléklet: Támogató csoport meghívás igazolása (tértivevény formájában 1.)
10. sz. melléklet: Támogató csoport meghívás igazolása (tértivevény formájában 2.)
11. sz. mellékelt: Támogató csoport alakuló ülés jegyzőkönyve
12. sz. melléklet: Együttműködési megállapodások
13. sz. melléklet: Támogató csoport jelenléti ív
14. sz. melléklet: Szerezeti ábra
15. sz. melléklet: Méhi Gabriella projektmenedzser önéletrajza
16. sz. melléklet: Domokos Tünde pénzügyi vezető önéletrajza
17. sz. melléklet: Tóthné Bodzsár Adrienn projektasszisztens önéletrajza
18. sz. melléklet: Simonka Jánosné projektasszisztens önéletrajza
19. sz. melléklet: Megvalósítás ütemezése
Civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel, egyéb intézményekkel folytatott
egyeztetések dokumentumai a Projekt előkészítő tanulmány mellékleteként csatolva lettek.
Jelen dokumentum csak a Támogató Csoport Alakuló ülésének dokumentumait tartalmazza.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak a Közösségi Beavatkozási Terv készítésekor nem
volt még elfogadott rendezvénynaptára, így az később kerül be a Közösségi Beavatkozási
Terv mellékletei közé.
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