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Tisztelt Képviselı-testület!
A Fekete István Általános Iskola és Kollégium igazgatója Sápi Tiborné kérelemmel
keresett meg, amely az elıterjesztés melléklete.
A kérelemben tájékoztat ”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú
pályázati felhívásról.
A pályázati felhívás az alábbi fı tartalmi elemeket tartalmazza:
Alapvetı cél: A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és
folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplıitıl, a vállalkozásoktól, a
munkavállalóktól. Az alkalmazkodás rugalmas, de ugyanakkor biztonságos munkaerı-piaci
feltételeket kíván meg, ami egyfelıl lehetıvé teszi a vállalkozások számára az igazodást a
változó feltételekhez, másfelıl biztosítja a munkavállalók számára a foglalkoztatás
biztonságát, segíti a munkahely megtartását, vagy munkanélküliség esetén az újbóli
elhelyezkedést.
A konstrukció keretében olyan pályázatok támogatására van lehetıség, amelyek a
munkáltatóknál a foglalkoztatás rugalmasságát úgy növelik, hogy az érdemben hozzájáruljon
a munka és a magánélet összeegyeztetésének elısegítéséhez. Emellett nem valósíthat meg
olyan átszervezést, átalakítást, amely a munkavállalót akaratán kívül részmunkaidıs vagy
egyéb atipikus foglalkoztatási formába, illetve számára elınytelen munkarendben,
munkaidıben való foglalkoztatásba kényszeríti. A munkaerı-piaci rugalmasság vállalati
szintő ösztönzésével párhuzamosan a foglalkoztatás rugalmasságát befolyásoló egyéb
tényezık (munkajog, bérköltségek) felülvizsgálata is napirenden van, hozzájárulva ezzel a
pályázat keretében bevezetett intézkedések hosszú távú fenntarthatóságához. A munkavállaló
személyes élethelyzetét figyelembe vevı munkarend és munkaszervezés képes a
munkavállaló egyéni igényeit, szükségleteit jobban figyelembe venni, így lehetıséget nyújt a
jelenleg nem foglalkoztatott emberek munkaerı-piacra való visszatérése, illetve a családi és
munkahelyi kötelezettségüket nehezen összeegyeztetni tudó munkavállalók munkaerı-piacon
való maradására is.
A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban
(Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Nyugat- Dunántúl, Közép-Dunántúl, DélDunántúl) 1.000.000.000 forint. A támogatott pályázatok várható száma: 60-105 db. Jelen
pályázati kiírás keretében a pályázók körébe a költségvetési szerveken belül a helyi
önkormányzatok is beletartoznak. Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
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Támogatható tevékenységek köre:
1. Elıkészítı, megalapozó tevékenységek: A projekt összköltségének maximum 8%-ában
tervezhetı!
1.1. Szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák (részmunka, távmunka,
osztott munkakör, bedolgozói munka) potenciáljának felmérésére - munkavállalói igények,
prioritások felmérése, elemzése. A munkáltatói szervezet átvilágítása munkaszervezési,
humánerıforrás gazdálkodási, valamint gazdaságossági, termelékenységi szempontból.
2. Törzstevékenységek
2.1. Képzés a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan, az új/átszervezett
feladatokhoz, munkakörökhöz illeszkedve (pl. a vezetés érzékenyítése, személyügyi
munkatársak képzése, munkavállalók továbbképzése, amennyiben az új munkakör ezt
indokolja). Egy személy maximum két képzésen vehet részt.
2.2. Munkafolyamatok racionalizálása.
2.3. Munkakörök racionalizálása, átszervezése.
2.4. Dokumentációk át/kidolgozása (pl. távmunkában a teljesítés mérése, részmunkaidıben
a munkaköri leírások, munkaidı nyilvántartás).
2.5. Munkaszervezés átalakítása (sőrített munkahét, túlmunka tervszerő csúsztatása,
munkaterhelés ciklikusságához igazodó munkarend).
2.6. Munkaidık átszervezése (rugalmas munkaidı és csúsztatható munkakezdés bevezetése).
2.7. Munkaerı-gazdálkodás, személyügyi politika megújítása, élethelyzet- és életvitelérzékeny személyügyi politika kialakítása. A beavatkozási területek meghatározása, az
átszervezés/bıvítés megtervezése és bevezetése.
2.8. Új típusú munkakörök bevezetése, a hozzájuk kapcsolódó/kialakított/ szükségessé vált
új munkatársak felvétele és foglalkoztatása (pl. távmunkáscsoport kialakítása esetén egy
koordinátor).
2.9. Szolgáltatások (pl. munkaerı-kölcsönzı) igénybevétele.
2.10. Új típusú munkaidı-szervezési módszerek kialakítása és bevezetése (pl. 3 nap munka
- 3 nap pihenés stb.)
2.11. A béren kívüli juttatási rendszer fejlesztése a rugalmasság által, ösztönzı
intézkedések bevezetése: munkaidı kedvezmény, extra szabadság, továbbtanulás támogatása
(anyagilag/szabadság biztosításával), szabadidıs vállalati programok, családtagoknak is
igénybe vehetı juttatások.
2.12. ERFA tevékenység: az átszervezések által indokolt eszközök beszerzése, az
átalakított/új munkakörök ki/átalakításához szükséges, a pályázatban indokolt és kellıen
alátámasztott infrastrukturális átalakítások (a projekt teljes költségének 10%-ig, de nem
haladhatja meg az 1.500.000 Ft-ot).
3. Kapcsolódó, önmagában nem választható tevékenységek:
3.1. Kommunikációs tevékenység (honlap, intranet fejlesztése/kialakítása a projekt céljainak
megvalósítása érdekében, a belsı információs és kommunikációs rendszer fejlesztése).
3.2. A projekt céljaihoz, a végrehajtáshoz kapcsolódó szolgáltatás (jogi, pénzügyi,
mérnöki, szakértıi) igénybevétele.
3.3. Közbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek.
3.4. Projektmenedzsment.
3.5. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.
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4. Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
- Az 1. csoport 1.1 elemének megvalósítása kötelezı.
- A 2. csoportból a 2.1 tevékenység. Ezen kívül kötelezı még legalább 2 tevékenységet
kiválasztani és megvalósítani, a 2.2 - 2.11 tevékenységek közül, úgy, hogy a 2.5,2.6, 2.8, 2.10
tevékenységek közül legalább egy megvalósítása kötelezı.
- A 3. csoportból a 3.4 és a 3.5tevékenység.
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. A támogatás mértéke a projekt
elszámolható összes költségének 100 %-a. A jelen pályázat keretében igényelhetı támogatás
összege legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 15.000.000 Ft lehet.
A pályázatok benyújtása 2012.05.01-tıl 2012.06.01-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és
elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázó a Fekete István Általános Iskola és Kollégium. A pályázat benyújtásához a
fenntartó támogatását kéri az intézmény.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé:
I. Határozat-tervezet
......../2012. (………) ÖH.
Fenntartó támogató nyilatkozata ”A munka és a magánélet összehangolását segítı
munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7
azonosító számú pályázatbenyújtásához
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata ismerem
a TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú, ”A munka és a magánélet összehangolását segítı
munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” címő pályázati felhívást.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata
nyilatkozik, hogy a Fekete István Általános Iskola által benyújtott pályázat
megvalósítását támogatja.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata
felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.-3. pontban foglaltakról soros ülésen
tájékoztassa.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.
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II. Határozat-tervezet
......../2012. (………) ÖH.
”A munka és a magánélet összehangolását segítı munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas
munkahelyek” címő, TÁMOP-2.4.5-12/7 azonosító számú pályázat benyújtásához kapcsolódó
döntés
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a Fekete István Általános
Iskola és Kollégium igazgatójának a figyelmét, hogy a TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú
pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartási idıszak alatt sem az
Önkormányzat, sem az intézmény vonatkozásában nem járhat többletkiadással.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. május 31.

Lajosmizse, 2012. május 18.

Basky András sk.
polgármester
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Elıterjesztés melléklete
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