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Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztal 
 

Együttműködési Megállapodás 
 
 
Jelen Együttműködési Megállapodást aláírók kinyilvánítják azon együttműködési 

szándékukat, hogy a Kőszegi Járás területén létrejöjjön egy hosszútávú járási 

együttműködés annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség feltételeinek 

megteremtéséhez szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködés és 

párbeszédek rendszere kialakuljon. Ennek érdekében létrehozzák Kőszeg Város 

Önkormányzata mint kedvezményezett által koordinált „Esélyteremtési 

akcióprogram a Kőszegi Járásban” című,  ÁROP-1.A.3-2014-2014-0019 számú 

projekt keretében  a Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalt, és jelen 

megállapodásban foglalt célok megvalósítása érdekében összefognak, és 

mozgósítják szellemi és anyagi erőforrásaikat az alábbiak szerint: 

 
I. Preambulum 

 

Magyarország Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő 

méltóságú személyként élhessen azon szándékától vezérelve, hogy hatékony 

jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, 

kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 

előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és 

XV. cikkére, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai 

közösségi jog vívmányaira megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 

 

II. Előzmények 

 

Az ÁROP-1.A.3. kódszámú  „Területi együttműködést segítő programok 

kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” c. konstrukció a 

járások 2013-as megalakulását követően első alkalommal címzett fejlesztési 

feladatokat a járási szint számára, forrást is rendelve 

hozzá. A pályázati konstrukció olyan modell jellegű 

együttműködési programokat támogat, amelyek célja 

az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők 

közötti területi együttműködések kialakítása és 
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megerősítése, a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi 

programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely települések által 

ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával. 

 

Az Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírói már 

korábban is dolgoztak együtt partnerségben. Ezek közül kiemelendő a Kőszegi és 

Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma, amely egyedülálló módon 

két szomszédos kistérség településeinek összefogásával jött létre, és hátrányos 

helyzetű munkanélküliek foglalkoztatását segítette. Ezt a folyamatot továbbviszi 

az „Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” című projekt, ami szintén 

az együttműködés szellemében indult el. 

A Megállapodás összhangban van a korábbi, a Kőszegi és a Felső-Répcementi 

kistérségben elkészült stratégiai tervekkel is. 

A Megállapodást kötő önkormányzatok mindegyike rendelkezik a 2013. évben 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (a továbbiakban: HEP). 

 

A Kőszeg Város Önkormányzata által koordinált „Esélyteremtési 

akcióprogram a Kőszegi Járásban” című,  ÁROP-1.A.3-2014-2014-0019 

számú projekt keretében megvalósul a járási együttműködés, mely projekt egyik 

kulcseleme a jelen Megállapodás aláírásával létrejövő Járási Felzárkózási 

Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal). 

 

A járási szereplők alapvető érdeke, hogy  

1) csökkenjenek a társadalmi konfliktusok, az egyes társadalmi rétegek 

leszakadása, és ahol lehetséges, előzzük meg ezeket 

2) a hátrányos helyzetű csoportok (kiemelten a nők, gyermekek, idősek, 

fogyatékkal élők, romák és mélyszegénységben élők) életminősége javuljon, 

képessé váljanak helyzetük javítására 

3) az egészségügyi, szociális, oktatási, képzési, foglalkoztatási szolgáltatások 

(együttesen humán szolgáltatások) egymással 

együttműködve, jó színvonalon, komplexen 

működjenek, és javuljon ismertségük, az 

igénybevételük hozzáférhetősége 
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4) a helyi vállalkozások jussanak hozzá a nekik megfelelő munkaerőhöz, 

fejlődjenek, amely a hátrányos helyzetű munkavállalóknak is lehetőséget teremt 

a for profit szektorban vagy a szociális gazdaságban (gazdasági, természeti, 

társadalmi fenntarthatóságra törekvő, de egyben esélyteremtő térség alakuljon 

ki) 

5) a humán szolgáltatások területén minél nagyobb mértékű EU-s fejlesztési 

forrás érkezzen a járásba, valamint a meglévő erőforrások hatékonyabban 

hasznosuljanak 

6) mindezekhez kapcsolódó fontos feltétel, hogy érdemi párbeszéd és jól működő 

partnerség alakuljon ki a résztvevő szervezetek között  

 

III. Átfogó célok: 

Ø Modellértékű együttműködési program megvalósítása a járási 

településeken, esélyegyenlőségi területeken tevékenykedő állami, 

önkormányzati, civil, egyházi szervezetek és vállalkozások bevonásával. 

Ø A járás településeinek és a helyi szereplők kapcsolatainak erősítése, az 

esélyteremtés területén fenntartható járási partneri hálózat létrehozása és 

működtetése. 

Ø Kőszeg város járásszékhely funkciójának erősítése a koordinációs 

tevékenység megvalósítása révén, járáson belüli mikrotérségi központok 

bevonásával (Csepreg, Bük, Lukácsháza). 

Ø A humán közszolgáltatások szakmai színvonalának és 

költséghatékonyságának javítása, együttműködési gyakorlatának 

fejlesztése a járás teljes területén. 

 

IV. Konkrét célok: 

Ø Tudatos partnerség építés megvalósítása a járási esélyteremtő 

intézményrendszer fejlesztése érdekében, bekapcsolódás a megyei 

együttműködési fórumba. 

Ø Partnerségi kapcsolatok fejlesztése az 

esélyegyenlőségi területen tevékenykedő 

szervezetek között, szakmai kapacitások 

erősítése. 
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Ø Igényfelmérések, tudatos programozás elvégzése az összehangolt akciók 

előkészítése érdekében, felkészülés a 2014-20-as EU-s források 

fogadására. 

Ø Foglalkoztatási helyzet javítása érdekében szociális szövetkezeti rendszer 

kialakítása, mely segíti a tartós munkanélküliségben élők problémáinak 

megoldását. 

Ø Gyermekek szocializációjának támogatása célzott programokkal. 

Ø Családok megerősítése, a család intézményének újbóli felértékelése, 

generációk közötti kapcsolatok fejlesztése. 

Ø Egészségműveltség és egészségtudatosság szintjének emelése. 

Ø Közigazgatási esélyegyenlőség fejlesztése a horvát anyanyelvű lakosság 

körében. 

 

V. Tervezett prioritási területek és programok1: 

1. Szociális gazdaság fejlesztése:  

Ø Szociális szövetkezetek létrehozása: A térség több településén kevés 

lehetőség van a helyben foglalkoztatásra és a közmunka után nincs, vagy 

korlátozottak a továbblépési lehetőségek. A szociális gazdaság fejlesztése 

megoldást jelenthet a problémára, továbbá segítené a hátrányos 

helyzetűek számára a kilépést a munkaerőpiacra. 

2. Család szerepének megerősítése, családi szolgáltatások fejlesztése:  

Ø Család megerősítési program: Kőszegi SOS Gyermekfaluban rendelkeznek 

a nevelőszülők képzésének tudásával, és velük partnerségben sikeres 

program valósítható meg a következő tartalommal: 1) prevenció: 

családtervezés, gyermeknevelés, családi pénzügyi gazdálkodás, önsegítés. 

2) válsághelyzetbe jutó családok segítése: a szülők közötti konfliktus 

rendezésében, szenvedélybetegség kezelésében, munkahelykeresésben, a 

szülő-gyerek kapcsolat megerősítésében, a gyerekneveléshez szükséges 

mindennapi rutin kialakításában, lakáskörülmények javításában.  

Ø Generációk együttműködését célzó program (idősek bevonása 

a családok életébe, gyerekfelügyelet, fiatalok 

mentorálása, tapasztalatok átadása, idősek 

                                                
1 A prioritási területek és programok részletes kidolgozása 2015.  
szeptember 30-ig történik a járási esélyteremtő programterv  
részeként a partnerségben résztvevő szervezetek bevonásával. 
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részére digitális készségeket fejlesztő programok, közösségerősítő 

programok a településeken). 

3. Egészségműveltség fejlesztése: 

Ø Egészségműveltségi program (óvodáskortól nyugdíjas korig az egészséges 

lakosságért, a társadalom versenyképességének növeléséért). 

4. Közigazgatási rendszer fejlesztendő a horvát nemzetiségű lakosság 

esélyegyenlősége érdekében az érintett településeken: 

Ø Szociális és egészségügyi eljárások dokumentációjának horvát nyelvre 

fordítása. 

 
 
Elsődleges célcsoportok 
 

Ø nők 

Ø romák és mélyszegénységben élők 

Ø hátrányos helyzetű gyermekek 

Ø fogyatékkal élők 

Ø idősek 

 
 
VI. A Kerekasztal szervezete 
 

A Kerekasztal koordinációs feladatait Kőszeg Város Önkormányzata látja el.  A 

Kerekasztal képviselője részt vesz a Vas Megyei Társadalmi Felzárkózási Fórum 

munkájában is2. 

 

A Kerekasztal tagjai lehetnek / felkérést kapnak a következők: 

Ø a székhely önkormányzat és az együttműködő települési önkormányzatok, 

azok tisztségviselői (HEP referensek), valamint akik részt vettek a HEP 

kidolgozásában vagy azok végrehajtásáért felelősként/közreműködőként 

kerültek meghatározásra (minden települési önkormányzat részéről 

minimum 1-1 fő) 

                                                
2 Fő célja a megyei szintű programkoordináció, tapasztalatcsere,  
információk megosztása, jó gyakorlatok gyűjtése és terjesztése,  
megyei szintű, a célcsoportokra irányuló adatgyűjtések,  
adatbázisok létrehozása, Vas Megyei Társadalmi Felzárkózási  
Program kidolgozása. 
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Ø a székhely önkormányzat és az együttműködő települési önkormányzatok 

településein működő nemzetiségi önkormányzatok (minden nemzetiségi 

önkormányzat részéről 1-1 fő) 

Ø a székhely önkormányzat és az együttműködő települési önkormányzatok 

képviselő-testületei mellett működő esélyteremtéssel foglalkozó 

szakbizottságok elnökei 

Ø a járás területén az esélyegyenlőségi célcsoportokkal dolgozó civil 

szervezetek  

Ø az érintett társadalmi csoportok képviselői 

Ø a járás területén működő szociális, oktatási, képzési, foglalkoztatási, 

egészségügyi szektorok releváns képviselői 

Ø a járás területén működő egyházak, intézmények, for profit és non profit 

vállalkozások, akik az esélyegyenlőségi célcsoportokkal aktív kapcsolatot 

tartanak. 

A Kerekasztal tagjai lehetnek, ha pedig a tagként nem kívánnak részt venni, 

akkor a Kerekasztal ülésein állandó meghívottként részt vehetnek a következők: 

Ø a Vas Megyei Kormányhivatal  

Ø a KLIK Kőszegi Tankerülete 

Ø a Vas Megyei Önkormányzat  

 

A Kerekasztal ülésein állandó meghívottként részt vesznek: 

Ø a TKKI területi igazgatóságainak esélyegyenlőséggel foglalkozó szakértői 

 

A Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztal főbb feladatai: 

Ø Áttekinti a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjait és azok 

megvalósulását 

Ø Szakmai javaslatokat fogalmaz meg járási programokra 

Ø Összehangolja a járásban tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket 

Ø Ösztönzi a járáson belüli partnerségek létrejöttét és fejlődését 

Ø Nyomon követi, monitorozza és értékeli az ÁROP 1.A.3. projekt 

megvalósítását, majd a projekt zárása után a 

további folyamatot is 
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A Kerekasztalhoz szervesen kapcsolódva a HEP-ekben, illetve a kidolgozandó 

járási esélyteremtő programtervben megfogalmazott prioritási területeket 

gondozó, az akciókat koordináló és végrehajtó munkacsoportok működnek (1. 

Szociális gazdaság fejlesztése; 2. Család szerepének megerősítése, családi 

szolgáltatások fejlesztése; 3. Egészségműveltség fejlesztése; 4. Közigazgatási 

rendszer fejlesztése a horvát anyanyelvűek esélyegyenlőségéért) 

 

VII.  A Kerekasztalhoz való csatlakozás, kilépés 

 

A Kerekasztal az alapító tagok csatlakozási nyilatkozatainak aláírásával jön létre. 

Minden olyan tag, aki 2015. június 30-ig hivatalosan csatlakozik, a Kerekasztal 

alapító tagjának minősül.  

A Kerekasztalhoz való csatlakozás folyamatos. Az alapítást követően a 

csatlakozási szándékot a Kerekasztal tárgyalja és elfogadja, vagy nyomós indok 

esetén írásban elutasítja. 

 

A Kerekasztalhoz való csatlakozás:  

Ø Az Önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok esetén Csatlakozási 

Szándéknyilatkozattal kell jelezni a csatlakozási szándékot, és testületi 

határozat elfogadásával véglegesíteni a csatlakozási folyamatot. 

Ø További csatlakozók esetén Csatlakozási Nyilatkozat kitöltésével és 

aláírásával történik a csatlakozás. 

 

A Megállapodást bármelyik fél a másik felekhez intézett jognyilatkozattal 30 

napos határidővel felmondhatja. A felmondás bármely megállapodó fél általi 

kezdeményezése esetében a megállapodó feleknek részletes írásos indoklást kell 

elkészíteniük, amelyet a Kerekasztal is megtárgyal és tudomásul vesz. 

 

VIII. A Kőszegi Járási Esély Fórum 
 

A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus 

működés és a széles körű helyi nyilvánosság biztosítása 

érdekében a Megállapodás aláírói Esély  
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Fórumot működtetnek. A Fórum ülései nyitottak minden érdeklődő helyi lakos és 

szervezet számára formális csatlakozás nélkül is.  

A Fórumot a Kerekasztal elnöke hívja össze évente legalább egy alkalommal.  

 

A Kőszegi Járási Esély Fórum az alábbi feladatokat látja el: 

Ø tájékozódik a térség esélyegyenlőségi helyzetéről, elemzi a felmerülő 

problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára, 

Ø projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad a Kerekasztal éves 

munkatervéhez, 

Ø biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények 

cseréjét, 

Ø segíti a járáson belüli szereplők közötti kezdeményezések 

összehangolását, a partnerségek kialakulását. 

 
 
IX. Koordinációs Csoport 
 

Kőszeg Város Önkormányzatának koordinálásával felállított szakmai csoport, 

amely irányítja és felügyeli a szakmai megvalósítást, támogatja a Kerekasztal és 

a hozzá kapcsolódó munkacsoportok munkáját, gondoskodik a projekt célok, 

eredmények teljesüléséről, biztosítja az akciók folyamatos nyilvánosságát. A 

csoport 1 fő szakmai vezetőből és 2 fő szakmai közreműködőből áll. 

 
 
X. Finanszírozás 
 

Megállapodó felek a célok megvalósítása érdekében egy olyan finanszírozási 

modell kialakítását indítják el, amely összehangolja és egyesíti az esélyteremtési 

célokra rendelkezésre álló önkormányzati, vállalkozói és egyéb helyi forrásokat, a 

munkaügyi támogatási rendszer lehetőségeit, valamint minél nagyobb mértékű 

külső pályázati (hazai és európai uniós) forrás megszerzésére törekszik.  

 

XI. Záró rendelkezések  

 

A Megállapodás határozatlan időre szól.  
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A Kerekasztal koordinációs feladatait ellátó Kőszeg Város Önkormányzata 

vállalja, hogy jelen Megállapodás tartalmát a tagokkal egyeztetve szükség szerint 

felülvizsgálja, és szükség esetén kezdeményezi a módosítást, kiegészítést. 
 
 
 
A Megállapodó felek jelen Megállapodást elolvasták, értelmezték és 

magukra nézve kötelező erejűnek elfogadják.  

A Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztal tagjainak azonosító adatait a 

Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

Az aláírt Csatlakozási Nyilatkozatokat, illetve Csatlakozási 

Szándéknyilatkozatokat és a hozzájuk kapcsolódó testületi 

határozatokat a Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
 
Kőszeg, 2015. június 16. 

 

 

 

 ……………………………………………………. 

 Huber László 

 polgármester 


