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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2012. április 12-ei ülésére 

 

a Tanulni Egy Életen Át Alapítvány a „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő - 

piaci programok támogatása - Közép - magyarországi Régió” TÁMOP – 1.4.1-11/2 

számú pályázaton való részvételének támogatása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Tanulni Egy Életen Át Alapítvány pályázatot nyújtott be a „Közösségi feladatokhoz 

kapcsolódó munkaerő - piaci programok támogatása - Közép - magyarországi Régió” TÁMOP – 

1.4.1-11/2 számú pályázatra. 

 

A pályázat célja a nem állami szervezetek közreműködésével a foglalkoztatási lehetőségek 

bővülésének elősegítése. Cél a nem állami szervezetek közreműködésével olyan helyi 

kezdeményezések támogatása, amelyekben megvalósul a célcsoport felkészítése, 

alkalmazkodó képességük fejlesztése, valamint átmeneti foglalkoztatása, annak érdekében, 

hogy később - akár a versenyszféra vállalkozásainál - tartósan is foglalkoztathatóak legyenek. 

A településen élő munkanélküliek humánerőforrás fejlesztése a közösségi feladok elvégzése 

mentén valósul meg, így a végrehajtott fejlesztési programok egyszerre járulnak hozzá a 

közösség fejlődéséhez, a helyi szükségletek kielégítéséhez, valamint a munkaerőpiac 

bővüléséhez és a hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedéséhez. 

 

A pályázat megvalósítása a ceglédi Gubody Ferenc Szakképző Iskola keretein belül történik. 

A pályázatban 4-5 abonyi személy tanulmányainak, foglalkoztatásának elősegítését, 

támogatását, mentorálását tervezik. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell valamennyi érintett helyi önkormányzat képviselő-

testületének támogatásáról szóló határozatot. A programban való részvétel támogatása 

kötelezően nem von maga után anyagi támogatási kötelezettséget.  

                               : (53) 360-017 

                                  : (53) 360-010 



2 

 

 

A pályázati felhívás letölthető: http://www.pafi.hu címen. 

 

A beérkezett kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

…/2012. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

a Tanulni Egy Életen Át Alapítványnak a „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő - piaci 

programok támogatása - Közép - magyarországi Régió” TÁMOP – 1.4.1-11/2 számú pályázaton 

való részvételének támogatásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanulni Egy Életen Át Alapítványnak a 

„Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő - piaci programok támogatása - Közép - 

magyarországi Régió” TÁMOP – 1.4.1-11/2 számú pályázaton való részvételét elviekben 

támogatja, kifejezi azon szándékát, hogy a projekt megvalósításában az alapítvánnyal 

együttműködik, azzal, hogy ahhoz anyagi támogatást biztosítani nem áll módjában.  

 

Határidő: 2012.április 30. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária  aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Tanulni Egy Életen Át Alapítvány 

 

 

Abony, 2012.  április 06.   

 

 

               Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

   polgármester 
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