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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2004. május 24-től 

működtette a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Irodát (a továbbiakban: Iroda). 

Az Iroda – az ágazati minisztérium szakmai és az önkormányzat fenntartói irányításával – a 

hivatal szervezetéhez kapcsolódva 2007. augusztus 31-ig látta el feladatait a Megyeháza erre a 

célra kialakított épületrészében. Az ágazati minisztériummal történő együttműködés – 

elsősorban a finanszírozást érintő viták, fizetési késedelmek okán – nem volt problémamentes, 

azonban az Iroda által végzett munka mindvégig szakmailag kiegyensúlyozott, elismerten 

eredményes volt. 

2007. év végén a minisztérium úgy döntött, hogy a feladatot a Megyei (majd Regionális) 

Munkaügyi Központhoz telepíti, amely közbeszerzési eljárást követően a salgótarjáni 

székhelyű Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesületét bízta meg az országos 

irodahálózat Nógrád megyei feladatainak ellátásával. 

2010 februárjában a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkára 

jelezte azon igényét, hogy április 1-től a minisztérium ismét az önkormányzat partnerségével 

látná célszerűnek a további működtetést. Az egyeztetések során azonban áthidalhatatlan 

problémát okozott az, hogy a minisztérium a feladatellátásra vonatkozó megállapodást 

március 31-ig akarta megkötni, az együttműködésre vonatkozó javaslatot viszont – tervezett 

ülés hiányában – a közgyűlés csak áprilisban tudta volna megtárgyalni, így a tárgyalások 

megszakadtak. Mindezek ellenére a testület a 27/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 6. pontjával 

kinyilvánította a feladatellátásra vonatkozó szándékát, és felhatalmazást adott a 

minisztériummal történő további egyeztetések lefolytatására, a támogatási szerződés 

megkötésére. A tárgyalások azonban nem folytatódtak, így az együttműködés sem jött létre. 

2011 júliusában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdetett az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat 

keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő 

programoknak a támogatására, melyen az önkormányzat eredményesen indult, és így elnyerte 

az „Esélyegyenlőségi Iroda” címbirtokosságot.  

Az azóta eltelt időszakban pályázat kiírása nélkül, egyedi kérelem és meghatározott 

dokumentáció beadásával, évente megkötendő támogatási szerződés alapján történik a 

finanszírozás.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése értelmében a Család, Esélyteremtő és 

Önkéntes Házakat (a továbbiakban: CSEÖH) a jövőben (2018. április 1-től 2021. március 31-

ig) nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek működtethetik. A pályázaton tehát – 

további feltételekkel – kizárólag Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület illetve 
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alapítvány vehet részt. A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek – a feltételek 

teljesítése esetén – elnyerhessék a CSEÖH címbirtokosságot.  

A címbirtokosságot elnyert szervezet tevékenységét megyei/fővárosi hatókörrel kell, hogy 

ellássa. A CSEÖH működtetésére a minisztérium pénzügyi forrást biztosít, ennek mértéke 

2018-ban 800.000 Ft / CSEÖH / hó. A támogatást a minisztérium évenként megkötött 

támogatási szerződés keretében biztosítja. 

Azon pályázók, akik a megyei, továbbá járásonként legalább egy települési önkormányzattal, 

járásonként legalább egy civil szervezettel, egy legalább 20 főt foglalkoztató gazdasági 

társasággal, és a megyei hatókörű médiával együttműködési szándéknyilatkozatot tudnak 

becsatolni, többletpontokat kapnak az elbíráláskor. 

A Nógrád Ifjúságért Gyermek–  és Ifjúsági Alapítvány (3109 Salgótarján, Medvesi út 9.) 

kuratóriumának elnöke tájékoztatott a pályázaton való indulási szándékáról és kérést intézett 

ezen együttműködési szándéknyilatkozat kiállítására. 

A pályázat 2017. december 10-ei beadási határidejére tekintettel a határozati javaslat 

mellékletét képező nyilatkozat aláírása megtörtént, azzal a kikötéssel, hogy a hatálybalépés 

feltétele a közgyűlés jóváhagyása. 

 

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom a Tisztelt 

Közgyűlésnek.  

 
 
Salgótarján, 2017. november 28. 
 
 
         Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 

működtetésére irányuló pályázat támogatására 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által a „Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház” cím elnyerésére kiírt felhívásra 

a Nógrád Ifjúságáért Gyermek–  és Ifjúsági Alapítvány (3109 Salgótarján, Medvesi út 9.) 

adott be pályázatot. 

A közgyűlés jóváhagyja a pályázat részeként az e határozat mellékletét képező 

együttműködési szándéknyilatkozat aláírását, benyújtását. 

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a testületet. 

A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat elbírálása során esetlegesen érkező hiánypótlás 

teljesítésére. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 



a ……./2017. (XII. 14.) Kgy. határozat melléklete 

 

 
Együttműködési szándéknyilatkozat 

 

 

Amely létrejött egyrészről a Nógrád Ifjúságáért Gyermek– és Ifjúsági Alapítvány (3109 
Salgótarján, Medvesi út 9.) képviseli: Szabó Péter a kuratórium elnöke (továbbiakban: 
pályázó), másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
képviseli: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke (továbbiakban: együttműködő partner) között a 
mai napon és az alábbiak szerint: 

 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 
abban, hogy a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak címpályázat nyertese (jelen 
nyilatkozatban: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a Család, Esélyteremtő 
és Önkéntes Ház (továbbiakban: CSEÖH) által kínált szolgáltatásokról, illetve a 
partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 

 

2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a 
pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros 
együttműködésben valósítja meg. 

 

3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során 
rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá 
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 

4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat 
vállalják: 

 

4.1. A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 

4.1.1. Folyamatosan tájékoztatja együttműködő partnert a CSEÖH 
munkájáról. 

4.1.2. A CSEÖH honlapján, rendezvényein, kiadványaiban bemutatkozási 
lehetőséget biztosít együttműködő partner számára. 

4.1.3. Tevékenyen vesz részt a társadalmi szemléletváltás fogyatékosügyi, 
érzékenyítési, valamint esélyteremtési célterületein. 

 
4.2. A partner által vállalt konkrét feladatok: 

4.2.1. Együttműködő partner – mint egykori fenntartó – térítésmentesen, az 
üzemeltetési költségek pályázó általi megfizetése mellett biztosítja a 
CSEÖH működéséhez szükséges akadálymentesített iroda helyiséget, 
infrastruktúrát. 

4.2.2. Együttműködő partner térítésmentesen adja pályázó használatába az 
általa nyilvántartásba vett, a CSEÖH számára beszerzett eszközöket, 
berendezéseket. 
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4.2.3. Együttműködő partner vállalja, hogy honlapján, rendezvényein, 
kiadványaiban bemutatkozási, publikálási lehetőséget biztosít a 
pályázónak a CSEÖH által kínált szolgáltatásokról, tevékenységéről.  

 

5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 
követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további 
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

 

 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
aláírták. 

 

 

Jelen megállapodás a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ……./2017. (XII. 14.) 
Kgy. határozatával lép hatályba. 

 

 

Salgótarján, 2017. december ……. 

 

 

……………………………………….    ……….………………………. 

 Skuczi Nándor, Szabó Péter 

 a közgyűlés elnöke a kuratórium elnöke 

 partner képviselője pályázó képviselője 

 

 


