
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sajtóközlemény 
 

 
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú 

„Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” című projekt 
megvalósulásával kapcsolatban 

 
 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. szeptember 29-én kelt támogatói döntésével 
támogatásban részesítette Martfű Város Önkormányzatának a „Közösségépítést, 
felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” című EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító 
számú projektjét. A projektben Martfű Város Önkormányzata, mint gesztor, és 4 konzorciumi 
partner: Szajol Községi Önkormányzata, Kőtelek Községi Önkormányzata, Szászberek 
Községi Önkormányzata, Zagyvarékas Község Önkormányzata vesz részt. 
 
 
 A konzorciumi tagok a projekt megvalósításával hozzájárulnak 

   

- a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,  

- a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való 
hozzáféréss javításával,  

- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához  

- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci 
helyzetük erősítéséhez  

- az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,  

- ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,  

- az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához.  
 
 
A vállalt célt egyszerűbben megfogalmazva a hátrányos helyzetű személyeknek a közösségi 
életbe történő visszavezetése és a munkába lépés ösztönzése és az ehhez kapcsolódó 
programok, képzések szervezése és az abban történő részvétel a cél. 
 
A projekt szakmai megvalósításában egy szakmai vezető, tíz mentort, három közösség 
szervező vesz részt. 
 
A projekt megvalósítási időtartama kettő év, mely idén, 2018. január 1-jével indult. A 
konzorciumi települések mentorai a szakmai vezetővel egyeztettek és elkezdték felméri 
megvalósításhoz szükséges és a projektbe bevonható hátrányos helyzetű lakosokat. 
 
A projekt kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú 
lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak,  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés 
tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság. 
 
 
Ezen személyek bevonásával lehet a projektet megvalósítani, és különböző indikátoroknak 
kell megfelelni. Összprojekt szintjén 200 fő egyéni fejlesztési tervet kell készíteni a 
mentoroknak. Ez abból áll, hogy a pályázat kiírója által rendelkezésre bocsájtott fejlesztési 
sablont használva havi két alkalommal fel kell keresni a részvételt vállaló fenti kategóriába 
tartozó hátrányos helyzetű személyeket. 
 
A projekt keretén belül rendezvények megszervezésére is sor fog kerülni, melyek tartalmának 
összeállítása valamennyi településen folyamatban van. 
 
A projekt megvalósítása igen komoly logisztikát kíván, hiszen a konzorciumban résztvevő öt 
településtől szoros együttműködést vár el. A projekt során kijelölt kapcsolattartók 
folyamatosan segítik egymás munkáját. A polgármesterek maguk is aktív részvételt vállaltak 
a megvalósításban. Januárban egy kerekasztal beszélgetésre került sor, melyen a konzorciumi 
önkormányzatok polgármesterei vettek részt és egyeztettek a projekt tartalmáról.  
 
A támogatással elnyert összeg összesen 244.825.840,- Ft, mely az alábbiak szerint oszlik meg 
a konzorciumi partnerek között. 
 

Martfű Város Önkormányzata  100.233.860,-Ft  
Szajol Községi Önkormányzata  55.949.680,-Ft  
Kőtelek Községi Önkormányzata  32.097.630,-Ft  
Szászberek Községi 
Önkormányzata  

22.169.420,-Ft  

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata  

34.375.250,-Ft  

Összesen:  244.825.840,- Ft  
 
Kelt: Martfű, 2018. március 01. 
 
 
 
 

Dr. Papp Antal  
polgármester  


