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4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/469/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: Tájékoztató a 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási
időszak tapolcai tervezési, pályázati előkészítettségi folyamatáról, 
együttműködés Lesencetomaj Község Önkormányzatával a volt 
honvédségi ingatlanok hasznosításában

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Lévai József alpolgármester
Parapatics Tamás pályázati referens

 Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandók: Lesencetomaj Község Önkormányzata,
Mészáros László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország kiemelt nemzeti érdeke, hogy a 2014-2020 közötti uniós programozási
időszak uniós forrásait minél hatékonyabban használja fel, különös figyelemmel arra, 
hogy a Kohéziós Alap támogatásai a lezárást követően nem állnak majd rendelkezés-
re, a fejlesztések a jövőben hazai forrásokból történhetnek.  

Ez az érdek nyilvánvalóan egybeesik Tapolca Város Önkormányzatának érdekeivel
is, mivel a korlátozottan rendelkezésre álló helyi bevételek nem elegendőek a város 
fejlesztéséhez, így feltétlenül indokolt – a közelmúlt gyakorlatával egyezően – a pá-
lyázati forráskeresés.

A 39/2015 (IV.24.) határozattal elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata Gazdasá-
gi Program 2015-2019” című és az elkészült – BM jóváhagyás alatt lévő – Tapolca In-
tegrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) dokumentumokban meghatároztuk fejlesz-
tési céljainkat.
Az elfogadott program és az elfogadás előtt álló ITS végleges tervezete a városi hon-
lapon elérhető.  
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A jövőbeni fejlesztések előkészítésének folyamatában „Tapolca Gyógyhelyfejlesztési 
Stratégia 2015-2024” címmel, széleskörű véleménygyűjtéssel készített, Tapolca hon-
lapján elérhető tervezet képviselő-testületi elfogadásához célszerű megvárni a közel-
jövőben megjelenő, a magyarországi gyógyhelyek fejlesztését támogató pályázati 
felhívást az esetlegesen szükséges, a támogatható célokhoz igazodó módosítások át-
vezetése végett.

Ehhez a folyamathoz feltétlenül – előfinanszírozással, előzetes kötelezettségvállalás-
sal – folyamatosan biztosítani szükséges az előkészítési, tervezési, saját erő előirány-
zatokat, pályázati céltartalékot kell képezni.
A jelenleg hatályos, Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kap-
csolatos egyes szabályokról szóló 1/2015 (II.23) önkormányzati rendeletünk mind-
ezeket tartalmazza, a szabályozás, a céltartalék felhasználására rugalmas. Ezt a jó
gyakorlatot kell követnünk a jövőben is. 

Fontos az is, hogy a pályázatok előkészítése, elszámolhatósága érdekében hatéko-
nyan működő szervezeti keretet, helyi intézményrendszert alakítsunk ki és jó érzék-
kel, körültekintően válasszuk meg pályázati tanácsadó partnereinket. 

Pályázati tevékenységünkről a képviselő-testületi üléseken túlmenően rendszeresen 
tájékoztatni szükséges Tapolca közvéleményét a helyi média eszközein keresztül.

A 2014-2020 közötti évek pályázati programjai a korábbi időszakhoz képest kismér-
tékben változtak, összetettebbek, szélesebb körűek lettek. 

Az elfogadott programok a következők: 

- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
- Vidékfejlesztési Program (VP)

Megítélésünk, véleményünk szerint a bevezetőben hivatkozott dokumentumaink 
összhangban az országos és megyei fejlesztési tervekkel, koncepciókkal, Tapolca te-
lepülésrendezési terveivel, innovatívak.

Az előzőekben felsorolt operatív programok közül a város infrastrukturális fejleszté-
sében a legnagyobb szerepet a Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Prog-
ram (KEHOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), valamint a megyei Terület-
és Településfejlesztési Program (TOP) fog kapni. Ezekre részben a helyi vállalkozá-
sok és önkormányzatunk és intézményeink is nyújthatnak be pályázatot.
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A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) és az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program (EFOP) támogatásai elnyerésére városunk vállalkozásai és
önkormányzatunk céljaink teljesülése érdekében célzottan, a kiírások ismeretében
pályázhatnak, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
területünket nem érinti, a Vidékfejlesztési Program (VP) támogatásaira pedig csak a
meghatározott lakosságszámú és népsűrűségű települések pályázhatnak, amely felté-
teleknek Tapolca nem felel meg.

Az operatív programok vállalkozói pályázatai elindultak (GINOP), további folyama-
tos megjelenésük várható.
A bennünket talán legjelentősebb mértékben érintő Veszprém Megyei TOP várható 
támogatási céljairól készített összefoglaló tájékoztató táblázat az előterjesztés 1. szá-
mú mellékletét képezik.

A pályázati források elnyerése érdekében fontos, hogy minél több, a programokhoz
és saját dokumentumainkban meghatározott céljainkhoz igazodó tervekkel, költség-
vetésekkel, engedélyekkel rendelkezzünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a meg-
nyíló pályázati ablakokra beadható pályázatokkal az elsők között szerepelhessünk.  
Az előkészítés költségvetési forrásai a pályázati céltartalékból biztosítottak, a folya-
matot Lévai József alpolgármester felügyeli.

Tapolca Város Önkormányzata fontos településfejlesztési feladatai közé tartozik
olyan gazdasági környezetet kialakítása, amely elősegíti a vállalkozások által létre-
hozott munkahelyek megtartását, újak létesítését a volt honvédségi ingatlanok terü-
letén.

A folyamat elősegítése érdekében a földrészletek meglévő, de korlátozottan működ-
tethető és elavult alapinfrastruktúra hálózatainak újraépítése szükséges pályázati 
támogatással és saját források felhasználásával.

A megyei Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében várhatóan a
közeljövőben megjelenő, TOP- 1.1.1-15 számú, „Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek 
Fejlesztésére” című prioritás fejlesztési forrásainak elnyerése ezért feltétlenül fontos 
számunkra és az összefüggő északi terület volt honvédségi ingatlanai másik tulajdo-
nosa, Lesencetomaj Önkormányzata számára is.

Célszerű lenne vezetésünkkel konzorcionális formában együtt pályázni az ingatlanok 
alapinfrastruktúrájának kiépítésére, felújítására. Ehhez olyan közműtervekkel és 
költségbecslésekkel kell rendelkeznie a tulajdonosoknak, amelyek alkalmasak az el-
fogadott településrendezési tervben szabályozott és megosztott ingatlanokon a köz-
mű-csatlakozási pontok pályázati támogatással történő kiépítésére, a már ott műkö-
dő, betelepülő vállalkozásokkal egyeztetett módon, tevékenységüket elősegítve. 
Fontos lenne az is, hogy a területet egységes vállalkozási övezetként kezeljük,
amelyhez helyi rendeleteink (helyi adó, településrendezési, helyi építési, környezet-
védelmi szabályzat stb.), értékesítési, hasznosítási politikánk összehangolt szabályo-
zása szükséges. Lesencetomaj polgármestere ez ügyben kinyilvánította együttműkö-
dési szándékát, javaslatunkat beterjeszti a képviselő-testület soron következő ülésére. 
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A tapolcai közigazgatási területen lévő volt honvédségi ingatlanok 2014-2015 évi 
közműfejlesztési tervezési folyamatának állapota a következő: 

A Településrendezési Eszközök lehetővé teszik a laktanyai területek gazdasági célú 
fejlesztését. A rendezési tervekhez igazodó infrastruktúra megvalósítása érdekében
megterveztettük a laktanyák közműves vízvezetékkel történő ellátását, a tüzivíz biz-
tosítását és a szennyvíz elvezető rendszert.  A vízjogi hatósági engedély megszerzése 
folyamatban van.
Megtörtént a nagyfeszültségű villamoshálózat átalakításának, továbbá a kialakítható 
ingatlanok földkábellel történő villamos ellátásának terveztetése. Jelenleg ennek ki-
egészítő tervezése történik, hogy a kivitelezés során a földkábelek mellé az informa-
tikai vezetékhálózat védőcsövei is elhelyezhetőek legyenek. Az energia ellátásokkal 
kapcsolatos engedélyezési eljárások folyamatban vannak, a szakmai részek rendezet-
tek, a szolgalmi jogokról és használati díjakról szóló megállapodások várnak aláírás-
ra. Ezek jellemzően háromoldalú megállapodások, az állami vagyon és a vasút érin-
tettsége miatt a MÁV Zrt. mellett be kellett vonni a Magyar Államkincstár érintett
szervezetét is. A megállapodások jóváhagyását követően ezek Földhivatali átvezeté-
sére is sor kerül.
A közművezetékek kialakításának tervezésekor figyelemmel voltunk arra is, hogy 
Lesencetomaj közigazgatási területén lévő laktanyai ingatlanok Tapolca Város Ön-
kormányzata által megterveztetett vezetékhálózatra csatlakoztathatók legyenek.

Folyamatban van az utak és a csapadékvíz elvezetés tervezése is. Az útnyomvonalak
kialakításánál törekedtünk a meglévő nyomvonalak megtartására. A csapadékvíz 
elvezetés 95%-ban nyílt árokrendszerrel történik, zárt csapadékvíz elvezető árok jel-
lemzően csak az utak alatti átvezetéseknél készül. A csapadékvíz befogadója a Viszló 
patak.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2014-2020 évek közötti európai uniós tervezési, 
pályázati folyamatának előkészítettségéről szóló tájékoztatót elfogadni, együttműkö-
dési szándékunkat Lesencetomaj község Önkormányzata irányába a volt honvédségi
ingatlanok fejlesztése, hasznosítása, Tapolca és környéke fejlődése érdekében kinyil-
vánítani szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2014-2020 évek közötti európai uniós programozási
időszak tervezési, pályázati folyamatának előkészíté-
séről szóló tájékoztatót elfogadja.  
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II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 Tapolca és környéke fejlődése, a vállalkozások ál-
tal a lesencetomaji és tapolcai volt honvédségi in-
gatlanokon létrehozott és létrehozásra tervezett,
fejleszteni kívánt telephelyek tulajdonosai, hasz-
nálói, leendő tulajdonosai és használói számára, 
munkahelyek létesítése és védelme érdekében fon-
tosnak tartja a földrészletek fejlesztését, alapinf-
rastruktúrával való ellátását pályázati támogatás-
sal.
Kinyilvánítja együttműködési szándékát 
Lesencetomaj Község Önkormányzata irányába a
fejlesztés, hasznosítás érdekében;

 a Veszprém Megyei Terület- és településfejlesztési
Operatív Program (TOP) TOP- 1.1.1-15 számú,
„Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztésé-
re” című prioritás elnyerhető fejlesztési forrásai 
optimalizálása érdekében

- készen áll közös pályázat előkészíttetésére és 
benyújtására, Tapolca vezetésével konzorciu-
mi megállapodás megkötésére az
előkészítettségi állapot ismeretében, a készült-
ségi fokozatnak megfelelően; 

- egységes vállalkozási övezetként tervez a
lesencetomaji és tapolcai ingatlanok hasznosí-
tásával, konzorcionális partnerével összehan-
golja helyi önkormányzati rendeletei szabá-
lyozását, értékesítési, hasznosítási politikájá-
nak elveit.

Felhatalmazza és felkéri Tapolca Város Polgármes-
terét és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2015. október 31. és folyamatos
Felelős:  polgármester, jegyző 

Tapolca, 2015. augusztus 24.

Dobó Zoltán
polgármester
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Konstrukció
kódszáma

Konstrukció elnevezé-
se

Támogatható tevékenysé-
gek

Kedvezményezettek
Támogatás
intenzitás

Min-max támogatás

TOP-1.1.1 Ipari Parkok, Iparterü-
letek Fejlesztése

Ipari parkok, tudományos
és technológiai parkok
fejlesztése (meglévő, 
címmel rendelkező parkok 
esetében).

Iparterületek kialakítása és
meglévők fejlesztése 
(barnamezős, illetve indo-
kolt esetben zöldmezős 
beruházások).

Helyi önkormányzati költ-
ségvetési irányító és költ-
ségvetési szervek,
jogi személyiségű vállalkozá-
sok önkormányzati tulaj-
donban,
nonprofit gazdasági társasá-
gok önkormányzati tulaj-
donban.
A konzorciumi formában
megvalósítandó projekt
esetén Konzorciumvezető 
kizárólag a támogatást
igénylő helyi önkormányzat 
lehet.

változó

Ipari parkok, Technológi-
ai Parkok:
100 mFt - 2 mrdFt.

Barnamezős iparterüle-
tek:
100 mFt - 1,5 mrd Ft.

Zöldmezős iparterületek: 
100 mFt -1 mrdFt.

TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesz-
tés

Helyi termelők, helyi 
termékek piacra jutásának
támogatása,
közétkeztetési célokat
szolgáló fejlesztések támo-
gatása,
helyi termékek piacra
jutását segítő agrár-
logisztikai fejlesztések
támogatása gyűjtőpont 
(hub) jelleggel.

Helyi önkormányzati költ-
ségvetési irányító és költ-
ségvetési szervek,
jogi személyiségű vállalko-
zások önkormányzati tulaj-
donban,
nonprofit gazdasági társa-
ságok önkormányzati tulaj-
donban,
vagy ezek konzorciumai
önkormányzati vezetéssel.

változó
min. 50 mFt, - max. 500
mFt

TOP 1.2.1

Társadalmi és környe-
zeti szempontból
fenntartható turiz-
musfejlesztés

A térségben jelentős 
kulturális és örökség
helyszínek turisztikai
fejlesztése,
ökoturisztikai fejlesztések,
aktív turizmushoz kapcso-
lódó fejlesztések,
az önállóan támogatható
tevékenységek elemeire
épülő turisztikai termék-
csomagok létrehozása.

Helyi önkormányzati költ-
ségvetési irányító és költ-
ségvetési szervek,
jogi személyiségű vállalkozá-
sok önkormányzati tulaj-
donban,
nonprofit gazdasági társasá-
gok önkormányzati tulaj-
donban,
vagy ezek konzorciumai
önkormányzati vezetéssel.

változó
min. 50 mFt, - max. 500
mFt

TOP-1.3.1
Gazdaságfejlesztést és
a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

4 és 5 számjegyű utak 
fejlesztése, felújítása,
országhatárhoz vezető 
alsóbbrendű utak fejleszté-
se, felújítása, építése.

Magyar Közút Nonprofit Zrt,
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. 
Önállóan nem, de konzorci-
umi partnerként
települési önkormányzatok.

100% 100 mFt - 5 mrd Ft

TOP-1.4.1

A foglalkoztatás és az
életminőség javítása 
családbarát, munkába
állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatás-
ok fejlesztésével

Bölcsődék / családi napkö-
zik / óvodák, önkormány-
zati fenntartó esetében
Általános Művelődési 
Központ szolgáltatásának
infrastrukturális fejleszté-
se, eszközbeszerzése.

Helyi önkormányzatok és
társulásaik.

változó
változó

1 mFt - 300 mFt

TOP-2.1.1
Barnamezős területek 
rehabilitációja

Önkormányzati tulajdon-
ban lévő barnamezős 
terület rehabilitációja:
-közterületek kialakítása,
-kármentesítése,
-épületek energiahatékony
üzemeltetést biztosító
rehabilitálása.

Helyi önkormányzat. változó 50 mFt - 2,5 mrdFt
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TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása

A városi zöld infrastruktúra
hálózat rekonstrukciója
kialakítása. Az akcióterület-
re eső, többségi önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
épületek energiahatékony
üzemeltetést biztosító
módon történő megújítása

Helyi önkormányzat
változó 50 mFt - 500 mFt

TOP-2.1.3
Települési környezet-
védelmi infrastruktú-
ra-fejlesztések

Belterület védelmét szolgá-
ló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukció-
ja, vízkár elhárítási célú
tározók fejlesztése, re-
konstrukciója, belterületet
veszélyeztető vízfolyások 
lokális vízkár elhárítási
fejlesztései, árvízvédelmi
töltések lokális fejlesztése,
rekonstrukciója.

Helyi önkormányzatok és
társulásaik 100% 10 mFt - 400 mFt

TOP-3.1.1
Fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesz-
tés

Kerékpárosbarát fejlesztés,
forgalomcsillapítás, közle-
kedésbiztonság, akadály-
mentesítés.

Helyi önkormányzatok
többségi önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok

100% 50 mFt - 10 mrdFt

TOP-3.2.1

Energiahatékonyság
és megújuló-
energiaforrás haszná-
lat fokozása az ön-
kormányzatoknál

Önkormányzati tulajdonú
épületek energiahatékony-
ság-központú fejlesztése,
utólagos hőszigetelés útján 

Helyi önkormányzati költ-
ségvetési irányító és költ-
ségvetési szervek
Helyi nemzetiségi önkor-
mányzati költségvetési
irányító és költségvetési
szervek
100% önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok

100 % 15 mFt - 400 mFt

TOP-3.2.2

Önkormányzatok által
vezérelt helyi közcélú
energiaellátás megva-
lósítása megújuló
energiaforrások
felhasználásával

Fosszilis tüzelőanyagot 
használó fűtőművek 
/erőművek átállítása 
biomassza alapú hő/ 
/villamos energia/ kapcsolt
hő és villamos energia 
termelésre,
új biomassza alapú fűtő-
művek/erőművek létreho-
zása.
Meglévő geotermális kút 
hozamának növelése,
meglévő geotermális 
energiahasználat bővítése, 
vagy igazolt hozammal
rendelkező, fúrásra telepü-
lő geotermális fűtő-
mű/erőmű kialakítása.
Napenergia alapú villamos
erőművek létrehozása. 

Helyi önkormányzati költ-
ségvetési irányító és költ-
ségvetési szervek,
helyi nemzetiségi önkor-
mányzati költségvetési
irányító és költségvetési
szervek,
100% önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok.
Központi Költségvetési
Szerv, amennyiben önkor-
mányzati tulajdonú épület
üzemeltetője, vagyongaz-
dálkodója (konzorcium
tagjaként)

100 % 50 mFt - 950 mFt

TOP-4.1.1
Egészségügyi alapellá-
tás infrastrukturális
fejlesztése

Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejleszté-
se.
Eszközbeszerzés, iskola-
egészségügyi ellátás,
mozgó szakorvosi szolgálat
részére helyiség kialakítá-
sa.

Helyi önkormányzatok és
társulásaik, önkormányzati
többségi tulajdonú gazda-
sági társaságok.
Központi költségvetési
irányító és költségvetési
szervek. Egyházak, egyesü-
letek, alapítványok.

100% 10 mFt - 60 mFt
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Megújuló energiaforrások
használata.
Egészségfejlesztési felada-
tok ellátására alkalmas
multifunkcionális helyiség
kialakítása, parkoló-
férőhely és akadálymentes 
parkoló-férőhely létesítése, 
udvarfelújítás, járműbe-
szerzés, garázs/tároló
építése, kialakítása, felújí-
tása.
Önkormányzati tulajdon-
ban lévő lakás felújítása. 
Családbarát funkciók
elhelyezését, kialakítását
megvalósító fejlesztések.

TOP-4.2.1

Szociális alapszolgál-
tatások infrastruktú-
rájának bővítése, 
fejlesztése

Szolgáltatások infrastruk-
turális fejlesztése.
Eszközbeszerzés.

Helyi önkormányzatok és
társulásaik, helyi és orszá-
gos nemzetiségi önkor-
mányzatok, önkormányzati
többségi tulajdonú vállalko-
zások.
A Magyarország területén
alapított és itt székhellyel
rendelkező, jogi személyi-
ségű - alábbi szervezetek, 
amelyek alapító okiratában
a fejlesztéssel érintett
szolgáltatás 2014. január 1-
jén már szerepelt:
Egyesület,
Egyház és belső egyházi jogi 
személy,
Alapítvány,
Többségi önkormányzati
tulajdonú nonprofit gazda-
sági társaság.

100% 3 mFt - 150 mFt

TOP-4.3.1
Leromlott városi
területek rehabilitáci-
ója

Lakófunkciót erősítő 
tevékenységek.
Közösségi és szociális
funkciót szolgáló tevékeny-
ségek.
Közbiztonsági funkciók, a
közbiztonság javítása.
Foglalkoztatást elősegítő 
funkciók.

Helyi önkormányzati költ-
ségvetési irányító és költ-
ségvetési szervek.
Központi költségvetési
irányító és költségvetési
szervek.
Országos nemzetiségi ön-
kormányzati költségvetési
irányító és költségvetési
szervek.
Költségvetési rend szerint
gazdálkodó egyéb szervek:
Alapítvány, egyesület,
egyházi jogi személy, helyi
nemzetiségi önkormányzat,
önkormányzati többségi
tulajdonú nonprofit gazda-
sági társaság.
Társasházak, lakásszövetke-
zetek.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.   

változó 100 mFt - 500 mFt



1. számú melléklet

KIVONAT A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI TERVEZETEIBŐL 

4

TOP-5.1.1

Megyei szintű foglal-
koztatási megállapo-
dások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési
együttműködések 

Foglalkoztatási paktum
létrehozása, foglalkoztatá-
si stratégia, akcióterv
kidolgozása.
Munkaprogram kidolgozá-
sa.
Igényfelmérések elvégzé-
se.
Paktumiroda felállítása.
Koordinációs iroda működ-
tetése.
Akkreditáció megszerzése.
Figyelemfelkeltés.
Ernyőszervezeti feladatok 
ellátása.
Szociális gazdaság fejlesz-
tésének támogatása.
Működő gazdasági és 
foglalkoztatási paktumok
szakmai foglalkoztatási
célú kormányzati intézke-
dések megvalósulásának
segítése.

Megyei önkormányzatok,
megyei kormányhivatalok,
helyi önkormányzatok és
társulásaik.

Állami, önkormányzati

többségi tulajdonú
3

non-
profit képzőintézmények. 

Magyarország területén
alapított és itt székhellyel
rendelkező, jogi személyisé-
gű - 2014. január 01. előtt 
létrejött non-profit szerve-
zetek közül:
Egyesület
Alapítvány
Többségi önkormányzati
tulajdonú nonprofit gazda-
sági társaság

100% 300 mFt - 1 mrdFt

TOP-5.1.2
Helyi foglalkoztatási
együttműködések 

Foglalkoztatási paktum
létrehozása foglalkoztatási
stratégia, akcióterv kidol-
gozása.
Munkaprogram kidolgozá-
sa.
Igényfelmérések elvégzé-
se.
Paktumiroda felállítása.
Koordinációs iroda működ-
tetése.
Akkreditáció megszerzése
Figyelemfelkeltés.

Megyei kormányhivatalok,
helyi önkormányzatok és
társulásaik.
Állami, önkormányzati
többségi tulajdonú non-
profit képzőintézmények. 
Magyarország területén
alapított és itt székhellyel
rendelkező, jogi személyisé-
gű - 2014. január 01. előtt 
létrejött non-profit szerve-
zetek közül: egyesület,
alapítvány, többségi önkor-
mányzati tulajdonú
nonprofit gazdasági társa-
ság.
Önállóan nem, kizárólag
konzorciumi partnerként:
Állami, önkormányzati
többségi tulajdonú non-
profit képzőintézmények  
Magyarország területén
alapított és itt székhellyel
rendelkező, jogi személyisé-
gű - 2014. január 01. előtt 
létrejött non-profit szerve-
zetek közül: egyesület,
alapítvány.

Konzorciumvezető lehet:
Helyi önkormányzatok és
társulásaik, megyei kor-
mányhivatalok, 2014. január
01. előtt létrejött többségi 
önkormányzati tulajdonú
nonprofit gazdasági társasá-
gok.

100% 40 mFt - 350 mFt


