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Lezárult a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0020 azonosító számú „A rugalmasságot növelő helyi innovatív 

kezdeményezések támogatása Sellye Városában’’ című projekt 

 

Sellye Város Önkormányzat, 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 kezdődött és 2014. május 30.-napján zárult le. Jelenleg a 

záró projekt beszámoló és egyben záró kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása van 

folyamatban. A pályázatban vállalt összeg kötelezettséget teljesítette az önkormányzat. 

A pályázat keretén belül került sor:  

 a térségben működő intézmények kapcsolati hálójának kiépítésére, kommunikációs 

útvonalak feltérképezésére 

 Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nyitvatartási és ügyintézési idejének 

racionalizálására, várakozási idők csökkentésére, ügyfélkezelési kódex megalkotására, új 

típusú munkakörök kidolgozására   

  a lakosság számára álláskeresési (kommunikációs) tréning került megszervezésére 

 2013. szeptember végétől - 2014. áprilisáig, akkreditált angol nyelv középszintű oktatás 

folyt az önkormányzati,- hivatali,- intézményi dolgozók számára (összesen: 12 fő). A 

képzés óraszáma összesen: 216 óra. Az angol képzés az egészségügyi központban került 

megtartásra. 

 decembertől február végéig akkreditált alapfokú informatikai képzések kerültek 

megtartásra az Ormánság Közösségi Házban három csoportban: 

o hivatali dolgozók részére: 10 fő részére összesen 80 óra,  

o lakosság részére két csoportban indult el december hónapban az akkreditált alapfokú 

informatikai képzés, 10 fő/ csoport, csoportonként 60 óra,  

 

Pályázat keretén belül megvalósult és 2014. május 30. napján megkezdte működését az Előzetes 

Bejelentkező Rendszer. A rendszeren keresztül Ügyfeleink előzetesen, otthonról tudnak időpontot 

foglalnia a Közös Önkormányzati Hivatalban szükséges ügyeik intézéseihez, mely által elkerülhetővé 

válik a várakozás, a sorban állás (a rendszer elérhető www.sellye.hu oldalon keresztül). 
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A pályázat megvalósításnak egy éve alatt összesen 12 munka magán élet összehangolását segítő 

előadások kerültek megszervezése különböző csoportoknak (pl.:lakosság, közfoglalkoztatásban 

részvevők, hivatal,- intézmény dolgozói). 

A Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve annak intézményeiben valamint az együttműködő 

partnerek intézményeiben baba- és gyermekbarát környezet került kialakításra összesen öt 

helyszínen - Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellyei Városi Könyvtár, Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat, Kistérségi Járó beteg-szakellátó Központ  Ormánság Közösségi ház - a pályázat 

keretein belül, illetve fedett kerékpár és babakocsi tároló kerül kialakításra a Közös Önkormányzati 

Hivatal és az önkormányzat egyik intézményének a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és 

Muzeális Intézmény 2012-ben átadott új Közösségi házának udvarán. 

Kis értékű eszközök kerültek beszerzése a pályázat keretén belül november hónapban: 

- lehajtható pelenkázó és eszköztároló szekrény 5-5 db, melyek a következő helyszíneken 

kerületek elhelyezésre: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellyei Városi Könyvtár, 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Kistérségi Járó beteg-szakellátó Központ, Ormánság 

Közösségi ház 

- háromüléses várótermi várószék összesen 8 db, Kistérségi Járó beteg szakellátó kivételével 

helyszínenként 2 db várószék került elhelyezésre. 

Pénzügyi átcsoportosításnak köszönhetően a projekt megvalósítása végén lehetőség volt öt darab 

komplett számítógép megvásárlásra, ezáltal a hivatal öt darab legelavultabb gépének cseréje 

történhetett meg. 
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