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fejlesztése pályázat

Melléklet: 

Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet „Családbarát munkahely kialakítás és fejlesztése” címmel, CSP-CSBM-15 azonosító 
számmal pályázati felhívás jelentetett meg. 
  
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi 
családbarát programok támogatás, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a 
családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 
A pályázat nyertesei jogosulttá válna a „Családbarát munkahely” cím használatára is. 
  
A pályázat keretében az önkormányzat által kinevezett humánpolitikai munkatárs elkészít egy 
családbarát intézkedési tervet, amely segít a munka és a magánélet összehangolásához szükséges 
intézkedések bevezetésében. A pályázat keretein belül egy alkalommal családi nap, egy alkalommal 
csapatépítő tréning kerül megrendezésre. Kialakításra kerül egy gyermekszoba, amivel a nyári 
hónapok alatt megoldhatóvá válna a gyermekek felügyelete. A önkormányzat a gyermekes 
dolgozókat iskolakezdési támogatásban részesíti. 
  
Rendelkezésre álló keret: 50 millió Ft 
Maximális támogatási összeg: 3 millió Ft 
Kért támogatás: 3 millió Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
Finanszírozási forma: A támogatás folyósítása előleg formájában történik a támogatási szerződés 
mindkét fél által történő aláírását követően. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31. 
A projekt támogatási időszaka: 2015. május 15. – 2016.április 30. 
  
A pályázat benyújtásának feltétele 5000 Ft pályázati díj megfizetése, amelyet a Makó Város 
Önkormányzata önerőként a 2015. évi költségvetésből biztosítja a Kabinet Iroda dologi kiadások 37. 
sorának terhére. 
  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet által "Családbarát munkahely kialakítása és fejlesztése "címen 
megjelent pályázati kiírásra.  
  
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges költségek fedezetét a 2015. évi 
költségvetéséből biztosítja, a Dologi kiadások, Kabinet Iroda  37. sorának terhére. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda 
- Irattár 

Makó,  2015. március 23. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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