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Önkormányzati szolgáltatásfejlesztések Sellyén 

 

Sellye Város Önkormányzat (www.sellye.hu ), mint Kedvezményezett, TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0020 

azonosítószámú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Sellye 

Városában” című, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújítás Operatív Program támogatási 

rendszeréhez benyújtott pályázatát 2013 tavaszán a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 

támogatásra érdemesnek ítélte meg.  

A pályázat elszámolható összköltsége 43.264.781 Ft, támogatási intenzitása pedig 100 %. 

A projekt megvalósítása 2013. május 15.-vel kezdődik és 2014. május 15.-én zárul.  

Közreműködő szervezetként az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.(1134 Budapest, Váci út 45. 

„C” épület, eutamogatas@esza.hu, www.esza.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu) vesz részt a 

megvalósításban. 

A pályázat célja olyan innovatív helyi igényekre épülő megoldások kidolgozása, melyek révén a térség 

lakosságának könnyebbé válik a munkai és magánéleti kötelezettség összeegyeztetése, hozzájárul a 

munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodó képességének növeléséhez. A projekt célcsoportja a 

térségi intézmények dolgozói, a nők, kiemelten  a gyes-en gyed-en lévő kismamák, a kisgyermekes 

családok, fiatal potenciális munka vállalok. A projekt megvalósításába be kívánjuk vonni a térség 

közigazgatási, oktatási intézményeit, munkaügyi központot, kulturális intézményeit, Egészségházat, 

civilszervezeteket. A projekt közvetlen célja olyan innovatív megoldások kidolgozása, amelyek segítik 

az intézmények együttműködését, és a helyi igények figyelembevételével együtt racionalizáltabb 

működést, a szolgáltatások eredményének javulását fogja eredményezni. 

A pályázat keretén belül kerül sor:  

- a térségben működő intézmények kapcsolati hálójának kiépítésére, kommunikációs 

útvonalak feltérképezésére 

- nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálására, várakozási idők csökkentésére, 

- esetleges új típusú munkakörök kidolgozására,  

- felhasználóbarát szolgáltatás nyújtása kialakítására, a családosok, munkavállalók igényeit 

figyelembe vevő szolgáltatásfejlesztésre, előzetes bejelentkezés lehetőségének kialakítására, 

alkalmi jellegű gyermek felügyelet (ügyintézés idejére) megvalósítására 

- hivatali dolgozók, lakosság oktatására az interaktív önkormányzati honlap rendszeréről 

- a lakosság számára álláskeresési tréning szervezésére 

- informatikai, nyelvi képzés lebonyolítására 

- a munka és a magánélet összehangolását segítő lakossági információs előadások tartására 

szakértő bevonásával (2 x 90 perc) 

A Polgármesteri Hivatalban, illetve annak intézményeiben valamint az együttműködő partnerek 

intézményeiben baba- és gyermekbarát környezet kerül kialakításra a pályázat keretein belül, illetve 

fedett kerékpár és babakocsi tároló kerül kialakításra a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat 

egyik intézményének a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2012-ben 

átadott új Közösségi házának udvarán. 

A projekt lezárásával a Sellye Város Önkormányzata nevében Nagy Attila polgármester reményei 

szerint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések polgárai könnyebben, hatékonyabban, 

és nem utolsó sorban rövidebb idő alatt tudják hivatali ügyeiket elintézni, miközben a helyi élet 

számos területén élvezhetik egy innovatív önkormányzat kibővített szolgáltatásait.  
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