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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiírásra került az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulási Operatív 
Programban a „Munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések” 
részében a TÁMOP-2.4.5-12/3 kódszámú, „A rugalmasságot növelő helyi innovatív 
kezdeményezések támogatása” című pályázati felhívás.  
 
A kiírás az alábbi célt jelöli meg: 
A mindennapi életben tapasztalható, hogy sokszor a legegyszerűbb ügyek intézése sem 
oldható meg nehézségek nélkül, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra szabadság kivételére, 
„munkahelyről való elkéredzkedésre” sor kerülne. A hivatali (pl: okmányirodai) nyitvatartási 
idők, a bankok nyitvatartási ideje, a bölcsődék, óvodák, a napközik nyitva tartása, az orvosi 
rendelő rendelési ideje sajnos a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatásokat 
igénybevevő emberek munkarendjéhez. Ez nemcsak a munkavállalók számára jelent plusz 
terhet, hanem a munkáltató számára is káros termelés-kieséssel, ezáltal pedig bevétel-
csökkenéssel járhat. Az egyes intézmények kevéssé összehangolt működési ideje, illetve 
munkamódszere különösen egyes esetekben rendkívül nehézzé teszi az ügyintézést. 
Mindezekhez helyenként hozzájárulhatnak a helyi közlekedési nehézségek is, amelyeket a 
helyi és helyközi tömegközlekedési járatok menetrendjeinek nem megfelelő összehangolása 
okoz. 
 

A problémák sokszor a helyi igények alapján, az intézmények működésének, nyitvatartási 
idejének, a szolgáltatások igénybevételi idejének racionális összehangolásával és 
módosításával, illetve egyéb segítő szolgáltatások, megoldások kidolgozásával és 
bevezetésével egyszerűen orvosolható lenne. 

A pályázat keretében olyan innovatív módszertanon alapuló, helyi igényekre épülő 
megoldások és együttműködések támogathatók, amelyek képesek és alkalmasak arra, hogy a 
fenti problémákra megfelelő választ adjanak, hozzájárulva ezzel a munkahelyi és a 
magánéletbeli kötelezettségek összeegyeztetésének megkönnyítéséhez, valamint a 
munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növeléséhez. 

A pályázat keretében ezeknek a megoldásoknak a kidolgozása és kísérleti bevezetése 
támogatható. 

Az Európai Szociális alap támogatásával Hollandiában kerültek már megvalósításra hasonló 
projektek. A pályázatot lezáró értékelési jelentések rendkívül jó, hatékony eredményekről 
számoltak be, melyek valóban megkönnyítették az emberek életét, emellett hozzájárultak az 
alkalmazkodóképesség növeléséhez. 

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. 

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 
10.000.000 Ft, de legfeljebb 50.000.000 Ft lehet. 

A pályázatok benyújtása 2012. június 29-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és 
elbírálása egy szakaszban történik. 

 



Támogatható tevékenységek köre: 
Mivel a projektekben innovatív megoldások megvalósítására kerül sor, valamennyi, a 
pályázati kiírás céljainak elérését szolgáló tevékenység támogatható. 

A projektben rugalmasságot növelő megoldások módszertanának kidolgozása támogatható, 
például az alábbi tevékenységeken keresztül: 

1. Előkészítő és megalapozó tevékenységek: 
Részletes és tényleges helyi igényeket felmérő szükségletfelmérés, helyzetleírás 

2. Tevékenység csoportok: 

• Helyi szövetségek kialakítása/kötése/támogatása; intézményesített párbeszéd 
kialakítása és facilitálása a munka és a magánélet összehangolásában érdekelt 
szervezetek/ személyek között (egymásra találás segítése) 

• A helyi szociális infrastruktúra működésének összehangolása és az intézmények 
közötti együttműködés megerősítése helyi szinten, elősegítve a nők munkaerő-piaci 
részvételét, valamint új munkahelyeket teremtve 

• Helyi együttműködések kialakítása és megerősítése gyermekek és gondozásra 
szorulók munkaidő alatti ellátásával és felügyeletével, az együttműködések új 
formáinak kialakításával; nyári gyermekelhelyezés biztosítása, délutáni és kora esti 
felügyelet, a munka melletti tanulás lehetőségének biztosítása 

• Új típusú munkakörök kidolgozása (pl. oktatási asszisztens, tanárt segítő munkatárs, 
iskolai előkészítő nevelés, szabadidős tevékenységet vezető munkatárs, gyerekek 
játszóházi vezetője, zene- és sportoktatás, korai nevelés és ezek kombinációi) 

• Nyitvatartási- és ügyintézési idők racionalizálása, várakozási idők csökkentése - a 
munkavállalók igényeit figyelembe vevő intézményi nyitva tartás (polgármesteri 
hivatal, óvoda, iskola, egészségügy, közösségi ház) 

• Felhasználóbarát szolgáltatásnyújtás kialakítása, szolgáltatások igénybevételének 
racionalizálása – a családosok, munkavállalók igényeit figyelembe vevő 
szolgáltatásfejlesztés: előzetes bejelentkezés lehetőségének biztosítása, kereskedelmi 
egységek nyitva tartása, házhozszállítás, rendezvények idején gyermekfelügyelet, 
alkalmi jellegű gyermekfelügyelet 

• A munka és a magánélet összehangolását segítő lakossági általános informálás 
(pl. időgazdálkodás témakörben) előadások, kiadványok segítségével 

• Család-, felhasználóbarát hivatalok/intézmények kialakítása: pelenkázó, 
„gyerekváró”, babakocsi-parkoló/tároló, kulturált váró kialakítása 

• Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése: babakocsis közlekedési lehetőség 
javítása [~akadálymentesítés]; gyermekek iskolába, óvodába jutásának biztosítása pl. 
iskolabusszal; közlekedésszervezés pl. sebességkorlátozás/forgalomirányítás a 
gyermekek által gyakran használt útvonalon és időben; családos parkolók kialakítása 

• Közlekedés összehangolása a munkaidővel/tanulással, az intézmények nyitva 
tartásával: alternatív közlekedési lehetőségek feltárása/bevonása (pl. ún. ÚMVP-s 
kisbuszok, falubuszok igénybevétele, iránybusz szolgáltatás támogatása); a különféle 
közlekedési cégek által üzemeltetett járatok összehangolása, átszállások 
megszervezése (Volán-MÁV csatlakozások, eltérő helyszínen levő 
pályaudvar/megálló esetén helyi közlekedési kapcsolat összehangolása) 

A projekt keretében tehát innovatív, rugalmas helyi megoldások módszertanának a 
kidolgozása és bevezetése történhetne meg, melynek célja egy gyermek-, illetve családbarát 
város rendszerének kialakítása Komlón. A projektbe bevonásra kerülnének a közoktatási, 



szociális, kulturális intézmények, továbbá civil szervezetek és megkeresnénk együttműködési 
szándékunkkal az egyházakat is. 

A pályázat segítségével továbbá elkészíthető lenne Komló Város Esélyegyenlőségi Programja 
is, amelynek megléte rövidesen bármilyen benyújtandó Európai Uniós pályázathoz kötelező 
lesz. 

A pályázat összeállítása folyamatban van, ezért a projekt költségvetése tekintetében javaslom, 
hogy egy maximális összeg kerüljön meghatározásra 40.000.000 forint összegben. 

A projekt utófinanszírozott, azonban a Támogatási Szerződés megkötését követően 25% 
előleg lehívható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 

Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a  „Rugalmasságot növelő helyi 
innovatív kezdeményezések támogatása” – TÁMOP-2.4.5-12/3 kódszámú pályázati felhívásra 
benyújtásra kerülő pályázatot, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújt be „Rugalmasságot növelő helyi innovatív 
kezdeményezések támogatása” – TÁMOP-2.4.5-12/3 kódszámú pályázati felhívásra, 
maximum 40.000.000 forint összköltséggel. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
pályázat elkészítésére és a határidőre történő benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2012-06-13 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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