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A projekt illeszkedése 
 

Összhang a nemzeti stratégiákkal 
 

A szegénység és a társadalmi kohézió ügye - a gazdasági fejlődéssel szoros 

összefüggésben - az Európai Unió politikájában is egyre hangsúlyosabb. Az unió 2020-ig 
megfogalmazott stratégiájában az öt fő cél egyike a szegénység és a társadalmi 

kirekesztettség elleni küzdelem. A tíz évre szóló stratégia közvetlenül kapcsolódik 
Magyarország Európai Uniós elnökségének egyik fő vállalásaként elfogadott Uniós Roma 

Keretstratégiához, „a Nemzeti Roma Integrációs Stratégia Uniós keretrendszere 2020-ig” 
címmel. Az Európa 2020 Stratégia átfogó céljai szinkronban a haza szegénység 

csökkentési céljaival, a következők: 

 a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, 
különös tekintettel a roma népességre; 

 a szegénység, a szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása; 

 a társadalmi, gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a 
társadalmi összetartozás erősítése. 

Az Európa 2020 Stratégia hazai megvalósítását szolgálja a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia (2011–2020). A Felzárkózási Stratégia horizontális stratégiaként 

átmetszi a Roma Integráció Évtizede Program stratégiáját és a „Legyen jobb a 

gyermekeknek” Nemzeti Stratégia céljait.  

A „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia fő célja, mely egyben a Nemzeti 

Társadalmi Felzárkóztatás Stratégia egyik specifikus célja, a gyermekszegénység 
csökkentése. A Nemzeti Stratégia átfogó céljai: 

 Jelentősen, a jelenleginek töredékére csökkenjen gyermekek és családjaik 

szegénységének aránya, és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a 
gyermekek továbbtanulási esélyei, életkilátásai. 

 Radikálisan enyhüljenek a gyermeki kirekesztés, szegregálás és mély szegénység 
szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. 

 Alapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja és 

szemlélete, amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés 
újratermelődéséhez. Ezeknek az intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál 

sokkal nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a gyermekek képességeinek 
kibontásához, ahhoz, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú 

polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe. 

Jelen projekt kötelező és kötelezően választható tevékenységeinek szakmai 
megvalósítása szorosan illeszkedik a Nemzeti Stratégia alábbi fejlesztési területeihez: 

 A képességek kibontakoztatása, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és 

szolgáltatások, szegregáció csökkentése; 

 A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztések; 

 Egészséges gyermekkor biztosítása. 

A megvalósítandó program a Szikszói kistérségben kerül megvalósításra, mely a 
leszakadó, a 33 legnehezebb helyzetben lévő kistérségek egyike. Az Új Magyarország 

Felzárkóztatási Program 2007-ben megfogalmazott prioritásának megfelelően sok szálon 
kapcsolódik az uniós ágazati és regionális fejlesztésekhez, és a határ-menti 

együttműködések európai programjához is. A fejlesztési terv tematikus programjai közül 
különösen szoros kapcsolatban áll a Gyermekesély Programmal, amely a hátrányos 

helyzetű, mélyszegénységben élő gyermekek esélyegyenlőségét kívánja megteremteni.  

A Gyerekesély projekt keretén belül a gyermekszegénység csökkentésére és a társadalmi 
kirekesztettség megszüntetésére irányuló két program: a koragyermekkori fejlődést 



támogató Biztos Kezdet program és a gyermekszegénység leküzdését kistérségi szinten 
támogató Komplex kistérségi program szakmai megalapozása és szakmai támogatása 

valósul meg. 

A Biztos Kezdet Program célja, hogy a lehető legjobb esélyeket biztosítsa a készségek, 
képességek kibontakozásához a lehető legkorábbi életkorban azon gyerekek számára, 

akik a legnagyobb szegénységben élnek. A Biztos Kezdet Program alapelvei segítik a 
különböző ágazati fejlesztések összehangolását. 

A komplex kistérségi programok egy-egy leghátrányosabb helyzetű kistérségben segítik 

azt, hogy kistérségi tervezés és a szolgáltatások fejlesztése segítse a 
gyermekszegénység komplex, összehangolt kezelését. 

A Gyerekesély projekt keretén belül megvalósuló mindkét gyermekszegénység elleni 
program a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel, alapelveivel 

összhangban került kidolgozásra. 

A Gyerekesély projekt (TÁMOP 5.2.1. „Gyerekesély program országos kiterjesztésének 
szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése”) az Új Magyarország 

Fejlesztési Terven belül a Társadalmi Megújulás Operatív Program része. 

 

3.2 A projekt illeszkedése a helyi stratégiákhoz 
 
 

Probléma Célcsoport Javaslat Egészségterv 
Szociális 

koncepció 

Magas munkanélküliség 
Szegénységben élő 
roma és nem roma 

lakosok 
C.II.15.;   X 

A HH és a HHH tanulók 
esélyegyenlőségének 

előmozdítás 

Gyermekek és 
fiatalok, szociális 

szakemberek 

C.II.9; 

C.II.11.; 
C.II.12.; 

C.I.19.; 
C.III.28; 

  X 

A képzések idejére történő 

gyermekfelügyelet vagy a 
gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító alapszolgáltatások 
megszervezésének hiánya. 

Gyermekek, 

fiatalok és 
családjaik, 

szakemberek 

C.II. 13.;   X 

A munkaképes korú romák 
foglalkoztatottsága évről-évre 

csökkenő tendenciát mutat. 

Szegénységben élő 
romák és nem 

romák, 

egészségügyi 
szakemberek 

C.II.9.; 

C.II.10; 
X   

A munkanélküliek legnagyobb 

hányadát a roma származású 
lakosok teszik ki. 

Szegénységben élő 

roma és nem roma 
lakosok 

C.II.15.;   X 

A roma lakosok nem tudják 
igénybe venni a többségi 

társadalom részére nyújtott 
munkaerő- piaci 
szolgáltatásokat, nem tudnak 

munkába állni, így nem 
rendelkeznek munkaviszonyból 

származó jövedelemmel. 

Szegénységben élő 
roma és nem roma 

lakosok 
C.II.15.;   X 

Tanulási kudarcok – 
Beilleszkedési és magatartási 

nehézségek 

Gyermekek és 
gyermekek, 

szakemberek 

C.II.6.; 

C.II.9; 
  X 



Gettósodott településrészek, 
szegregátumok 

Gyermekek és 

családjaik, 
szegénységben 

élők, szakemberek 

C.II.12   X 

Deviáns viselkedés – viselkedési 

zavarok 

Gyermekek és 
fiatalok, 

szakemberek, helyi 
közösségek vezetői 

C.II.10.; 

C.II.16., 
C.I.19 

X   

Szociális hátrányok 

Gyermekek, 
fiatalok és 
családjaik, 

szegénységben 

élők, szakemberek 

C.III.28.;   X 

Magas segélyezési mutatók 
Szegénységben élő 
roma és nem roma 

lakosok 

C.II.15.; X X 

Alapvető létfenntartási 
problémák 

Gyermekek, 

fiatalok és 
családjaik, 

szakemberek 

C.III.29 X X 

Alacsony iskolázottság, alacsony 

jövedelem 

Szegénységben élő 
roma és nem roma 

lakosok 

C.II.11.; 
C.II.12.; 

C.II.15.;   

X 

Diszkrimináció 
Helyi közösségek 

vezetői 
C.I.19 

  
X 

 



Módszertani, szakmai megvalósítás 
 
 

A projekt szakmai koncepciójának kidolgozását a közösségi tervezés eszközrendszerének 

segítségével valósítottuk meg. A pályázati kiírás megszületéséttől a beadási határidő 
végéig jellemzően a térségben dolgozó vidékfejlesztési, szociális, egészségügyi, 

közoktatási, közösségi, ifjúsági szakemberek bevonásával, intézményi, egyházi, civil 
szervezeti vezetők támogatásával közösségi együttműködés keretében készítettük el 

azokat a dokumentumokat, melyek az egyes szakmai területek és azok közötti 
koherencia biztosításával igyekeznek javítani a gyermekszegénység csökkentésén.  

A szakmai programunk alapvető célja a Nemzeti Stratégia alapelveivel és prioritásaival 
összhangban álló, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakítása és 

megvalósítása, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és 

fejlesztése, a kistérségekben élő gyermekek és gyermekes családok felzárkózási 
esélyeinek növelése érdekében. 

A szakmai programunk kidolgozásában részt vevő helyi közösség partneri 
együttműködésben olyan több elemű, összehangolt kistérségi programot készített elő, 

amely megvalósítása során kidolgozza a Nemzeti Stratégiához illeszkedő és helyi szinten 
rövid- és középtávon elérhető prioritásokat és célokat. A kistérségi stratégia 

elkészítéséhez olyan cselekvési program társul, mely a hozzárendelt forrástérkép 
segítségével előremutatóan javítani tudja a gyerekszegénység felszámolását, de 

legalábbis határozott csökkentését. 

 
A tervező munka első szakmai lépését jelentette a korábban elkészített kistérségi szintű 

fejlesztési stratégiák, cselekvési tervek áttekintése, értékelése:  
 a tervezett fejlesztések számbavétele,  

 megvalósításuk mértékének vizsgálata,  
 elmaradás esetén az okok feltárása (túlzó, nem reális tervezés, forráshiány, 

intézményi hiányosságok, stb.)  
 

Az értékelő munka a Szikszói Kistérségi Társulás munkaszervezetének, a Szociális 

Szolgáltató Központ munkatársainak, továbbá az intézmények munkatársainak 
bevonásával valósult meg. Szoros együttműködésben végeztük ezeket a 

munkafolyamatokat a térség egyéb szervezeteivel (műhely beszélgetések készítése a 
tervezett fejlesztések sikerességével, illetve esetleges sikertelenségével kapcsolatban). 

 
A feladat elvégzését követően az eredmények figyelembe vételével kiszélesítve a 

szakmai együttműködést, további partnereket vontunk be a projekt kidolgozásának 
folyamatába. Már a pályázat beadását fél évvel megelőzően elkezdődtek az egyeztető 

megbeszélések, ahol a meglévő eredményeket figyelembe véve és az ágazati szakmai 

partnerek tapasztalatait becsatornázva elindult a projekt tevékenység elemeinek szintjén 
a programozás. A majd féléves tervezői munka eredményeképpen születtek meg azok a 

tevékenységeket bemutató adatlapok, melyek végül beépítésre kerültek a pályázati 
programba. Hosszas egyeztetéseket követően sikerült a szakértői csapatnak 

megállapodnia a kötelezően választandó tevékenységekről, melyek válaszokat tudnak 
adni a feltárt problémákra, igényekre. 

 
A szakmai tervben részletesen mutatjuk be azokat a tevékenység adatlapokat, melyek a 

szakmai programunk érdemi folyamatait vázolják és támogatják a kistérségi elvárásokat, 

melyeket a szakértői csapat azonosított a programozás során. A pályázati útmutatóban 
jelölt „C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések” pontban rögzített 

tevékenységek közül az alábbiak kerültek kidolgozásra és beépítésre a szakmai 
programba: 

 
 

 
 



I. A kistérségi stratégia elkészítésére irányuló tevékenységek 
 

1. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és 

szükségleteinek felmérése 
2. Kistérségi Gyerekesély Bizottság létrehozása és működtetése, 

3. Középtávra (legalább 10 évre) szóló kistérségi gyerekesély stratégia kidolgozása, 
4. A stratégia megvalósítását szolgáló, legalább 3 évre szóló gyerekesély cselekvési 

program és forrástérkép elkészítése, 
5. Kistérségi Gyerekesély Iroda létrehozása és működtetése, 

 
 

II. Intézmény- és szolgáltatásfejlesztés 
 

6. Kistérségi és településszintű1 szakmai műhelyek és szakmaközi hálózatok 

kialakítása és működtetése 
7. Legalább kettő eddig hiányzó, a helyi szükségleteken alapuló, a gyermekek, 

fiatalok és szüleik számára biztosított, fenntartható szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi, egészségügyi, pedagógiai vagy egyéb szolgáltatás 

hozzáférésének biztosítása 
8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű 

összehangolása 
9. A leghátrányosabb helyzetű gyermekek egészségi, készségekre, képességekre 

irányuló szűrővizsgálatainak megszervezése, és a vizsgálat eredményének 

megfelelő ellátásba, szolgáltatásba jutásának elősegítése. 
10. Prevenciós tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai 

terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében. 
11. Legalább három olyan településen, ahol kiugróan rosszak a kompetencia mérési 

adatok, az iskolai felzárkózást szolgáló2 és szabadidős, a közoktatási intézmények 
feladatkörébe nem tartozó szolgáltatások, valamint nyári napközbeni ellátás 

megszervezése és működtetése 
12. A kistérség – lehetőleg minél több, de legalább egy szegregátumában, vagy 

gettósodó településén a segítők állandó jelenlétét biztosító settlement típusú 

közösségi szolgáltatóház létrehozása 
13. Biztos Kezdet Gyerekház és/vagy szolgáltatás 

14. Részvétel a TÁMOP-5.2.1. kiemelt projekt kedvezményezettje által a gyermekeket 
és családjaikat érintő intézmények és szolgáltatások vezetői, munkatársai, 

valamint a közigazgatásban, intézményfenntartásban dolgozók, szülők, 
önkéntesek, civil szervezetek, egyházak tagjai és képviselői, valamint a Biztos 

Kezdet Gyerekházak és szolgáltatások munkatársai számára szervezett 
képzéseken, szakmai műhelyeken, szakmai rendezvényeken. 

15. Motivációs képzések, rendezvénysorozatok szervezése szülők számára a 

gyerekneveléssel kapcsolatos kompetenciák, valamint a munkaerő-piaci esélyek 
növelése érdekében. 

16. A térség gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatásainak fejlesztése és bevonása a 
program minél több elemébe 

17. Kommunikációs terv készítés 
 

 
Kötelezően választható tevékenységek: 

 

I. A lakosság bevonása 
 

19. A helyi közösség különböző csoportjai és vezetői közötti, és a gyermekes családok 
és intézmények/szolgáltatások közötti együttműködés, párbeszéd, elősegítése, pl. 

képzések, tréningek, fókuszcsoportok, stb. szervezésével, amelyben segítséget 
nyújthatnak a helyi internetes közösségi terek pl. eMagyarország Pont, Teleház, 

stb., és az ott dolgozó személyzet (pl. eTanácsadó, IT mentor).  



21. Kistérségi gyerek(esély) honlap létrehozása és működtetése. A honlapon 
biztosítani kell a projekt tevékenységeinek és eredményeinek nyilvánosságát, 

közzé kell tenni a gyermekeket és családjaikat érintő legfontosabb információkat 

(pl. intézmények, szolgáltatások elérhetősége, rendezvények, programok, e-
ügyintézés, stb.). 

 
 

II. Szakmai-módszertani fejlesztés (képzés, tapasztalatcsere, tréning, 
konzultációs és tanácsadási lehetőségek) 

 
25.Hazai és határmenti tapasztalatcserék szervezése jó gyakorlatok megismerése, 

megismertetése és az adott kistérségben való hasznosítása érdekében, különös 
tekintettel az integrált gyerekesély programot megvalósító kistérségek 

együttműködésére, tapasztalatcseréjére. 

26.A szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató, illetve a kiégést 
megelőző szolgáltatások (esetmegbeszélés, szupervízió, mestertanár, stb.) a 

gyermekekre és családjaikra irányuló szolgáltatásokat megvalósító 
intézményekben és szervezetekben. 

 
 

III. Szolgáltatásfejlesztés és koordináció 
 

28.Bölcsődei, óvodai, iskolai, telepi szociális munka biztosítása. 

31.Közösségépítő és/vagy fejlesztő nyári napközi, csoportos családi táborozás, 7-14 
napos tábor jellegű (egész napos együttlétet biztosító) programok, illetve egyéb 

szabadidős programok megszervezése és működtetése, valamint ezekhez 
kapcsolódóan a meleg étkeztetés biztosítása, s az ehhez szükséges feltételek 

megteremtése – a rendelkezésre álló intézményi keretek kihasználásával. 
 

 
A felsorolt tevékenységek közül láthatóvá vált, hogy a kistérség a kötelezően választható 

tevékenységi elemek közül nem csak a minimumvállalásokat választotta, hanem 2-2 

tevékenységet is megjelölt annak érdekében, hogy minél több szakmai elképzelésre 
válaszokat tudjon adni. Fontos volt azonban figyelembe venni a „ha sokat markolunk 

keveset fogunk” elvet, így az ésszerűség azt diktálta, hogy 2-2 tevékenység kerüljön 
kijelölésre, mert ebben az esetben még megfelelő forrási nagyságrend vált 

hozzárendelhetővé az egyes fejlesztési elképzelésekhez. 
 

 
A projekt keretében vállalt tevékenységeket egy szolgáltatási térképen foglaltuk össze, 

ahol láthatóvá válik a projekt komplexitása és a települések lakosság számához 

koherensen igazodó szolgáltatási tevékenységek nagyságrendje.  
 

A kistérségi tervezés során a résztvevő szakemberek egybehangzó véleménye volt, hogy 
a legkisebb településekre is el kell jutni a szolgáltatásokkal. Nem szabad csak és 

kizárólag mikrotérségi központokba szervezni a feladatokat, mert sajnos még az ide 
történő beutazás is nehézséget okoz a célcsoport egyes tagjainak. 



 
 

1. ábra Szolgáltatási térkép – Szikszói Gyerekesély program 

 
A térképen jellemzően két típusú szolgáltatás található meg a célcsoport elérése 

szempontjából. A zöld színnel jelölt tevékenységek minden településen megjelennek 
majd a program során. Nem lesz olyan helyi közösség, akiket ne tudnánk elérni a 

nyújtott szolgáltatásokkal. Legyen az egy 100 fős település, vagy a kistérségi központ. A 
halvány kékkel jelölt tevékenységek csak azokon a településeken jelennek meg, vagy 

vonja be az ott élőket, ahol jelezzük. A közoktatási jellegű tevékenységek jellemzően az 

alapfokú oktatási intézményekben bonyolódnak le, de a környékről bejáró gyerekek, 
fiatalok ugyanúgy részesei lesznek ezen fejlesztési folyamatoknak. Így az iskolák 

környezetében fekvő településeken is jelölésre kerültek ezek a tevékenységek. 
 

A projekt koordinációjáról az egyes feladatok megoldásának projekt szintű 
lebonyolításáról egy későbbi fejezetben értekezünk. 

 
 

A szakmai programban részletesen mutatjuk be az egyes tevékenységi elképzeléseit a 

kistérségnek a megadott tevékenységi adatlapok segítségével. Törekedtünk megtalálni az 
egyes szakterületek és feladatok között a kapcsolódási pontokat, annak érdekében, hogy 

a szinergiák kihasználásával felerősítsük a megfogalmazott program indikációját. 



A projekt megvalósításának szervezeti keretei 
 
 

A Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás által tervezett TÁMOP-5.2.3-A-12/1 programban 

a következő koncepciók mentén valósulhatnak meg jelen projekt keretében 
megfogalmazott törekvések. Azok az elképzelések, melyeket a fentiekben részletesen 

bemutattunk és átfogóan szakterületenként lebontottunk a résztevékenységek szintjéig. 
 

A Gyerekesély Iroda a Gyerekesély Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezet lesz. 
Minden olyan döntést, iránymutatást, amit a Bizottság meghoz, azt az Iroda operatív 

szinten végrehajtja, és szakmai munkájával támogatja a Bizottság feladatainak 
teljesítését. A Bizottság munkája során albizottságokat hoz létre az egyes ágazati 

feladatok szintjén. Míg a Bizottság szakmai titkára a projekt szakmai vezetője, addig az 

albizottságok esetében az ágazati koordinátorok látják el a titkári teendőket. 
A szakmai kapcsolat folyamatos és a bizottsági, albizottsági ülések közötti időszakban a 

bizottsági tagok segítséget, támogatást kérhetnek az iroda munkatársaitól a titkárokon 
keresztül. Ezzel is odafigyelve arra, hogy ha egy gazdája van egy feladatnak akkor a 

teljes folyamat átláthatóvá válik és visszakövethetőek és jól dokumentálhatóak a 
munkafolyamatok. 

 
 

A Gyerekesély Iroda szervezeti felépítése jól szemléltetheti azokat a függőségi 

viszonyokat, melyek mind a szakmai, mind az irányítási folyamatokat meghatározzák.  
A végrehajtásában közreműködő munkatársak munkájának összehangolása, a megfelelő 

jogosultsági, felelősségi és információs rendszer kialakítása nélkülözhetetlen feladat. 
Ennek hiányában zavar keletkezhet a végrehajtás során és a szakmai hatékonyságot is 

veszélyezteti. 
 

A következő ábra mutatja be a szervezet felépítését, és láthatóvá teszi a felelősségi, 
irányítási viszonyokat az irodán belül: 

 

 
 

 



A projektvezető felel a teljes feladatellátásra. A szakmai vezető biztosítja a szakmai 
munka koherens, tiszta viszonyainak folyamatát. A projektvezető intézményi szintű 

feladatokkal foglalkozik, ami a projekt esetében a horizontális szempontok érvényesítését 

egyaránt jelenti. A projekt egészét segítő támogató feladatokat is ő koordinálja /jogi 
szakértői támogatás, projekt monitoring/. Irányításával végzi feladatait a pénzügyi 

vezető, aki a projekt teljes pénzügyi eljárásáért és likviditásáért felelős. A projektvezető 
további feladata a konzorciumi partnerrel történő elvi kérdések tisztázása, keretfeladatok 

áttekintése a szakmai vezető támogatásával. Munkáját két projektasszisztens segíti, akik 
a végső projektdokumentáció összehangolásáért felelősek. 

 
A szakmai vezető a teljes projekt szakmai felelőse. Látható, hogy a projektbe a feladatok 

nagyságrendje és komplexitása okán 6 fő koordinátor került megjelölésre. Az ágazati 
koordinátorok teljes körű szakmai támogatása, az ágazatközi feladatok támogatása 

tartoznak jellemzően a feladatai közé. A projektben megfogalmazott szakmai feladatok 

és a hozzájuk rendelt tevékenységek nagysága, számossága alapján koncentráltuk az 
egyes koordinátori feladatokat.  

 
A projekt szakmai lebonyolításának támogatása érdekében egy mentori hálózat kerül 

felállításra, akik feladata jellemzően a települési szintű beágyazódás segítése. 
Mindenképpen a helyi közösség elismert tagjai közül kerülnek ki ezek az emberek, helyi 

kulcsemberként támogatni tudják a hatékony feladatmegoldást.  
 

A szakmai munkatársak feladata az egyes tevékenységelemek magas színvonalú 

teljesítése. Látható az organigramból, hogy az egyes koordinátori szakterületekhez 
milyen szakmai munkatársak tartoznak, akik a feladatok maradéktalan megoldására 

törekszenek és teljesítenek. 
 

A projekt során rendszeres stábülésekkel /heti/ segítik a vezetők a szakmai információk 
áramoltatását. Az iroda infrastruktúrája nem teszi lehetővé egy nagy tárgyaló 

kialakítását, ezért együttműködési megállapodást kötöttünk a tőszomszédságban lévő 
Szociális Szolgáltató Központtal, ahol a rendszeres stábüléseket, bizottsági 

munkaértekezleteket tudjuk megtartani.  

Az értekezletek nem merülnek ki a vezetői szinten ahol a projektmenedzser, szakmai 
vezető, pénzügyi vezető és a koordinátorok, asszisztensek vesznek részt, hanem ágazati 

stábülések keretében az ágazati koordinátor vezetésével az ágazati munkatársak a 
mentorok és a szakmai asszisztens egyeztetik a szakmai munka során tapasztaltakat. 

 
A Konzorciumi partner jól lehatároltan két szakmai koordinátor munkája mentén 

kapcsolódik be a projektfolyamatba. A foglalkoztatási és az ifjúsági koordinátor 
területeken végzi a konzorciumi partner a szakmai munkát. A két koordinátor ágazati 

területéhez tartozó tevékenységeket végzik el. Minden olyan tevékenységet, melyek a 

két koordinátor munkájához tartoznak. A két koordinátort a konzorciumi partner 
foglalkoztatja a hozzájuk rendelt szakmai asszisztenssel együtt. A Konzorciumi partner 

azon tevékenységek végrehajtásáért felelős, amelyik tevékenység adatlap 
közreműködőjeként nevesítésre került. 

 
A szakmai együttműködőket részletesen mutatjuk be a szakmai tervben. Egyes 

partnerekkel már együttműködési megállapodásokat is kötöttünk, melyek csatolásra 
kerültek az anyagba. Ezekben a megállapodásokban konkrétumokat rögzítettünk az 

együttműködés formájáról és tartalmáról. 

 
A társadalmi transzparencia jegyében egy kommunikációs terv kerül kidolgozásra, 

melyben részletesen foglalkozunk majd a társadalmi csoportok megszólításával és a 
program folyamatos bemutatásával. Meggyőződésünk, hogy nem lehet sikeres az a 

projekt, melynek belső folyamatait nem mutatják be a társadalom felé és nem vonják be 
a közösséget annak tervezésébe és lebonyolításába. 

 



Költségvetés 
 

 

Projekt össz. költsége 

 

599 999 333 Ft 

I.  Projekt előkészítés 3 % összköltség: 14 224 000 Ft 

száma Tevékenységek összesen  
 

I.529 
Mérnöki, szakértői díjak, tervek, 
tanulmányok költsége, 
közbeszerzés 12 300 000 Ft  

I.531 hatósági szolgáltatási, 
igazgatási díjak, illetékek 400 000 Ft  

I.54 bér 1 200 000 Ft  

I.569 járulék 324 000 Ft  

II. Projektmenedzsment 12% összköltség: 39 857 800 Ft 

száma Tevékenységek összesen  
 

II.141 Üzemi gépek, berendezések 400 000 Ft  

II.54 Bérköltség 26 640 000 Ft  

II.569 járulék 7 192 800 Ft  

II.529 Vállalkozói díj 4 065 000 Ft  

II.551 

Személyi jellegű költségei, 
(munkába járás költségei, 
cafeteria stb. 240 000 Ft  

II.526 

A projektmenedzsment tagok 
útiköltsége, szállás és ellátás 
költsége 1 320 000 Ft  

III. Szakmai megvalósítás összköltség: 257 024 490 Ft 

III.54 Bérköltség 177 132 000 Ft  

III.569 járulék 47 825 640 Ft  

III.551 

Személyi jellegű költségei 
(munkába járás költségei, 
cafeteria stb. 960 000 Ft  

III.526 

A munkatársak útiköltsége, 
szállítás költsége útiköltsége, 
szállás és ellátás költsége 31 106 850 Ft  

IV. 
Célcsoport számára 
biztosított támogatások 

összköltség: 67 482 770 Ft 

IV.526 

célcsoport útiköltsége, 
csoportos szállítási 
költsége,ellátásának költségei a 
programok, foglalkozások, 
képzések és egyéb projekthez 
kapcsolódó 
eseményeken,szállás 
költség,étkeztetés (Az étkezés 
költsége tábor esetében 
személyenként maximum bruttó 
2.000 Ft/fő/nap lehet) 

27 784 500 Ft 

 



IV.513 

oktatási segédlet, tankönyv és 
egyéb eszközök, felszerelések 
(pl. flipchart, hand-
out)szükséges anyagjellegű 
költségek programokhoz 
szükséges nem eszköz jellegű 
kellékek költségei (papír, 
írószer, kellékek, sporteszköz, 
sportfelszerelés, stb. 

8 830 000 Ft 

 

IV.529 

gyermek és családi tábor, 
étkeztetés - nyári napközi, 
szabadidős programok 
megszervezése és 
megvalósítása, programok 
belépődíja, egyéb 
szolgáltatások díja, szakértői 
díjak 

4 300 000 Ft 

 

IV.522 terem, gépjármű, eszközbérlet 
díja 

16 382 000 Ft 
 

IV.141 
kisértékű, egy összegben 
leírható tárgyi eszközök 
beszerzése 

10 186 270 Ft 

 

V. 
Projekt megvalósításához 
ig.szolg 

összköltség: 89 214 100 Ft 

V.529 

Egyéb szakmai szolgáltatások 
költségei : Szakértői díjak; 
(vállalkozói díj, megbízási díj);A 
kistérségi program 
megvalósításához kapcsolódó 
szakmai tervek, tanulmányok 
költsége; A projekthez 
kapcsolódó rendezvények 
költsége; Műszaki, ellenőri 
Egyéb szakmai tanácsadás 

89 014 100 Ft 

 

V.525 Oktatás, képzés költségei: 
(szakmai megvalósítók részére) 

0 Ft 
 

V.531 

A projekthez kapcsolódó 
hatósági igazgatási, 
szolgáltatási díjak, 
illetékek,orvosi vizsgálatok 
költségei 

200 000 Ft 

 

VI. 
Egyéb szolgáltatások 
költségei 

összköltség: 8 400 000 Ft 

VI.529 

közbeszerzési eljárások 
költségei (pl. közbeszerzési 
szakértő díja, hirdetési 
költségek, ajánlati felhívás 
elkészítésének költségei), A 
projekthez kapcsolódó kötelező 
nyilvánosság biztosításának 
költsége,Kötelezően előírt 
könyvvizsgálat 

8 400 000 Ft 

 

VII. Beruházás ERFA 15% összköltség: 89 998 673 Ft 

VII.143 

eszközök,célcsoport számára 
beszerzett 100.000 Ft feletti 
eszközök 

24 144 413 Ft 

 



VII.123 
Építés, felújítás, Játszóterek, 
sportudvarok kialakítása 

65 854 260 Ft 
 

VIII. Egyéb 10% összköltség: 23 797 500 Ft 

VIII.513 Dokumentációs, irattározási, 
archíválási költségek 

3 180 000 Ft 
 

VIII.523 Karbantartás költsége 1 110 000 Ft  

VIII.527 Posta, és telekommunikációs 
szolgáltatások 

7 150 500 Ft 
 

VIII.529 Közüzemi díjak, rezsi költségek 11 130 000 Ft  

VIII.531 Bankszámlanyitás, vezetés és 
tranzakciós költségek 

720 000 Ft 
 

VIII.533 Vagyonbiztosítás díja 507 000 Ft  

IX. Tartalék 5% összköltség: 10 000 000 Ft 

IX.  10 000 000 Ft  

 


