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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 

A konzorcium mindegyik települése Békés megyében fekszik, Kondoros a szarvasi, a többi település a 

békési járásban. Békés városa a konzorcium egyetlen járási központja. A konzorcium településeinek 

2015 év végén, 2016. év elején (a KSH helységnévtárának 2016.01.01-i adata szerint) összesen 38.919 

állandó lakosa volt, ami azt jelenti, hogy az új évezred első másfél évtizedében csaknem 5000 fővel 

csökkent az állandó lakosok száma. Az állandó lakosság gyors fogyásának két legfontosabb oka a ne-

gatív természetes szaporodás, és a negatív vándorlás együttes hatása. A konzorcium településein 

2015-ben majdnem kétszer annyian haltak meg, mint amennyien születtek, meghaladja a száz főt az 

évenkénti vándorlási veszteség, mely folyamatok következtében a lakosság fogy és elöregszik. A ked-

vezőtlen népesedési folyamatok a kisebb településeket hatványozottan sújtják, mivel a legkisebb te-

lepüléseket még nagyobb mértékben érinti a fiatalok elvándorlása. 

 

 Ál-

landó 

népes-

ség 

2016. 

01.01 

Ál-

landó 

népes-

ség 

2000 

Élve 

szüle-

tések 

száma 

2015 

Halálo-

zások 

száma 

2015 

Bel-

földi 

ál-

landó 

oda-

ván-

dorlás

ok 

száma 

2015 

Bel-

földi 

ál-

landó 

elván-

dorlá-

sok 

száma 

2015 

Békés 19 243 22 369 162 297 300 332 

Kamut 995 1 245 9 11 12 14 

Kondoros 4 898 6 066 30 101 70 69 

Köröstar-

csán 

2 500 2 967 20 30 43 64 

Mezőbe-

rény 

10 148 11 359 100 163 140 209 

Murony 1 135 1 518 10 21 12 34 

Összesen a 

konzorcium 

települé-

sein 

38 919 45 524 331 623 577 722 

Békés me-

gye 

360 

384 

404 

432 

2 837 5 563 5 970 6 680 

Dél-alföldi 

régió 

1 306 

387 

1 391 

786 

10 900 18 399 23 118 24776 

Forrás: KSH 

 

A településeken folyamatosan csökken a 14 éven aluliak és nő 60 év felettiek száma. Az öregedési 

mutató (száz 0-14 évesre jutó 60 év feletti) folyamatosan emelkedik, a konzorcium legtöbb települé-

sén érdemben meghaladja az országos átlagot. Az országos átlagnál gyorsabb elöregedés egész Békés 
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megyét és a Békés megyei járásközpontokat is sújtja. Így a konzorcium településeinek gyors elörege-

dési folyamatai nem térnek el szűkebb környezetük alapvető folyamataitól. 

Pozitív változás viszont, hogy a konzorciumi települések lakosságának képzettségi szintje jelentően 

javult a legutóbbi két népszámlálás között eltelt időszakban. Így a településen élők képzettségi szintje 

közelebb került az országos átlaghoz, de még mindig alatta marad annak. 

 

 Örege-

dési mu-

tató 

2014-ben 

Legfel-

jebb álta-

lános 

iskolai 

végzett-

séggel 

rendelke-

zők arány 

a 15-59 

évesek 

között 

2001 

Legfel-

jebb álta-

lános 

iskolai 

végzett-

séggel 

rendelke-

zők arány 

a 15-59 

évesek 

között 

2011 

Egye-

temi, fő-

iskolai 

oklevéllel 

rendelke-

zők ará-

nya 2001 

Egye-

temi, fő-

iskolai 

oklevéllel 

rendelke-

zők ará-

nya 2011 

Békés 182,5 31,1 18,4 8 12,1 

Kamut 258,6 39 19,6 4,1 6,8 

Kondoros 257,1 33,2 16,1 5,2 9,1 

Köröstar-

csán 

181,4 35,9 21 4,6 7,5 

Mezőbe-

rény 

173,8 34,2 17,8 6,9 11,2 

Murony 192,9 37,8 20,1 5,3 9 

Békés me-

gyei járás-

központok 

212,6 24,8 13,4 11,2 17,1 

Magyaror-

szág 

174,8 25 14,7 12,7 19 

Forrás: Teir 

A települések lakosságának növekedő képzettségi szintje a foglalkoztatottságra is pozitívan hatott. A 

képzettségi szint emelkedésének is köszönhető, hogy a két legutóbbi népszámlálás között emelke-

dett a foglakoztatási arány. Ennek növekedésével párhuzamosan az elmúlt másfél évtizedben min-

den konzorciumi településen csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. A képzettségi szint 

növekedése még kevéssé látszik meg az egy főre jutó bruttó hazai termék hozzáadott értéket figye-

lembe véve, amely a konzorcium mindegyik településén lényegesen alacsonyabb az országos átlag-

nál. 
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 Foglal-

koztatot-

tak 

aránya a 

15-64 

éves kor-

osztályon 

belül; 

2001* 

 

Foglal-

koztatot-

tak 

aránya a 

15-64 

éves kor-

osztályon 

belül; 

2011* 

 

Nyilván-

tartott 

álláskere-

sők 

száma; 

2000** 

Nyilván-

tartott 

álláskere-

sők 

száma; 

2015** 

Száz la-

kosra 

jutó 

bruttó 

hozzá-

adott ér-

ték; 

2013* 

Békés 44,2 49,7 1 443 1 354 475 

Kamut 42,8 53 66 42 550 

Kondoros 48,8 59,7 169 108 602 

Köröstarcsa 44,5 53,2 92 113 175 

Mezőbe-

rény 

46 50,7 407 596 493 

Murony 43,7 51,4 75 94 1 345 

Békés me-

gyei járás-

központok 

51,2 55,9   837 

Magyaror-

szág 

53 57,9   3 362 

* Forrás: Teir 

**Forrás: KSH 

 

Gazdaság:  

A XX .század elejére befejeződött folyószabályozásokat követően az addig jellemzően mocsaras terü-

letek mezőgazdasági művelésbe való bevonására került sor. A külterület jelentős részére a szakszerű 

nagyüzemi gazdálkodás a jellemző, de megtalálhatóak a kisparcellán gazdálkodó családi vagy egyéni 

gazdaságok, tanyák is. A térség jelentős agrártradíciókkal bír, ennek ellenére a mezőgazdasági feldol-

gozóipar súlya csekély. Általában elmondható, hogy a működő vállalkozások száma a konzorcium te-

lepülésein a lakosság számához viszonyítva alacsony, ami a helyi gazdaság erőtlenségére utal. 

 

 Regiszt-

rált vál-

lalkozáso

k száma 

(2014) 

Mezőgazda-

ságban re-

gisztrált 

vállalkozások 

aránya 

(%,2014) 

Iparban és 

építőiparban 

regisztrált 

vállalkozások 

aránya (%, 

2014) 

Szolgáltatások-

ban regisztrált 

vállalkozások 

aránya (%, 2014) 

Békés 2 793 43,7 10,9 45,7 

Kamut 342 85,4 0,8 12,9 

Kondoros  1 521  61  4,9  34,1 

Köröstarcsa 440 72,5 7,1 21,4 

Mezőbe-

rény 

1 417 48,8 9,5 41,4 

Murony 204 65,7 6,2 27 
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1.2. A HELYBEN MŰKÖDŐ KISKÖZÖSSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS BEMUTATÁSA 

A kisközösségek feltérképezéséhez a következő fejezetben bemutatásra kerülő módszereket használ-

tuk. A konzorcium településein több mint 200 bejegyzett civil szervezet működik, legtöbben Békés 

városában, de jelentős számú civil szervezet működik Mezőberényben, Kondoroson és a kisebb tele-

pülésen is. A közösségi felmérés során azokat a civil és egyéb szervezeteket kerestük meg, amelyek a 

közösségfejlesztés közösségépítés a kifejezetten a profiljába vág. A következő táblázatban bemutatjuk 

a konzorcium településein működő, közösségépítésben szerepet vállaló legfontosabb civil és egyéb 

szervezetek tevékenységét és célcsoportját, melyek kitöltötték jelen programmal kapcsolatos igény-

felmérő kérdőívünket. 

 

Civil szervezet neve tevékenység célcsoport 

Alapítvány a Muronyi Óvodásokért 

és Iskolásokért, Murony kulturális, szabadidős, sport 

kisgyermekek, fiatalok, hátrányos 

helyzetűek 

Békés Város Nyugdíjasok Érdekvé-

delmi Egyesülete, Békés kulturális, szabadidős, érdekvédelmi idősek 

Békési Civil Közösségek Fejlődéséért 

Egyesület, Békés 

kulturális, érdekvédelmi, környezetvé-

delmi, képzés, oktatás, kompetencia-

fejlesztés 

fiatalok, családok, munkanélküliek, 

idősek, közfoglalkoztatottak, civil 

szervezetek képviselői, tagjai 

Békési Civil Szervezetek Egyesülete, 

Békés 

kulturális, érdekvédelmi, képzés, ok-

tatás, kompetenciafejlesztés 

fiatalok, munkanélküliek, idősek, köz-

foglalkoztatottak, civil szervezetek 

képviselői, tagjai 

Békési Idősekért Alapítvány, Békés szociális hátrányos helyzetűek, idősek 

Békési Nyugdíjasok Egyesülete, Bé-

kés kulturális, szabadidős, érdekvédelmi idősek 

Békési Református Egyház Kamuti 

Közössége, Kamut hitéleti 

kisgyermekek, fiatalok, családok, hát-

rányos helyzetűek, idősek, A fenti 

célcsoportok számára 

Békési Szlovákok Egyesülete, Békés kulturális fiatalok, idősek 

Békési Városvédő és Szépítő Egyesü-

let, Békés 

szociális, kulturális, szabadidős, kör-

nyezetvédelmi, művészeti, foglalkoz-

tatási, képzés, oktatás, 

kompetenciafejlesztés 

fiatalok, családok, hátrányos helyze-

tűek, munkanélküliek, idősek, közfog-

lalkoztatottak 

Csipkekészítő, Mezőberény 

kulturális, szabadidős, művészeti, kép-

zés, oktatás, kompetenciafejlesztés 

fiatalok, megváltozott munkaképes-

ségűek, idősek, érdeklődők, bármely 

csoportból, korosztályból 

Ezüst Évek Nyugdíjas Klub, Murony szociális, szabadidős családok, idősek 

Fenntartható Térségért Alapítvány, 

Békés, Mezőberény 

szabadidős, környezetvédelmi, sport, 

helyi gazdaság fejlesztése fiatalok, családok, tanyán élők 

Földi Harmónia Ház, Mezőberény 

szociális, kulturális, szabadidős, ér-

dekvédelmi 

családok, hátrányos helyzetűek, fo-

gyatékkal élők 
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Gitársuli, Kondoros szabadidős, hitéleti fiatalok, felnőttek 

Iskolai Szülői Munkaközösség, Mu-

rony szociális kisgyermekek, fiatalok 

Kamuti Néptáncegyüttes, Kamut 

kulturális, szabadidős, Hagyomány-

őrző 

kisgyermekek, fiatalok, családok, hát-

rányos helyzetűek, munkanélküliek, 

hajléktalanok, alacsony iskolai vég-

zettségűek, idősek, közfoglalkoztatot-

tak, Minden célcsoport számára, aki a 

népi hagyományokat, táncot, népvi-

seletet kedveli 

Kamuti Polgárőr Egyesület, Kamut bűnmegelőzés, közbiztonság Kamut lakossága 

Kamuti Sportkör Egyesület, Kamut sport 

fiatalok, családok, A fenti célcsopor-

tok számára, aki szereti a sportot. 

Katolikus Egyház Helyi Közössége, 

Kamut hitéleti 

kisgyermekek, fiatalok, családok, idő-

sek, Minden korcsoport számára 

Kondorosi Evangélikus Énekkar, Kon-

doros kulturális, hitéleti 

kisgyermekek, fiatalok, családok, idő-

sek 

Köröstarcsa Hangulat Brigád, Körös-

tarcsa szociális, kulturális, szabadidős fiatalok 

Mentálhigiénés Szolgálat, Békés 

Mérték Közösségi Ház, Békés szociális 

hátrányos helyzetűek, szenvedélybe-

tegek 

Mezőberényi Mazsorett Együttes, 

Mezőberény 

kulturális, szabadidős, művészeti, kép-

zés, oktatás, kompetenciafejlesztés 

kisgyermekek, fiatalok, hátrányos 

helyzetűek 

Mezőberényi Német hagyomány-

ápoló Egyesület, Mezőberény hagyományőrzés német nemzetiséghez kötődőek 

Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egye-

sület, Mezőberény 

kulturális, szabadidős, környezetvé-

delmi, művészeti, sport, képzés, okta-

tás, kompetenciafejlesztés 

kisgyermekek, fiatalok, családok, hát-

rányos helyzetűek, munkanélküliek, 

megváltozott munkaképességűek, fo-

gyatékkal élők, idősek, kisgyermekes 

anyák, közfoglalkoztatottak 

Mezőberényi Szlovákok Szervezete, 

Mezőberény kulturális, szabadidős, hitéleti családok, idősek 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 

Murony szociális, szabadidős családok 

Mozgáskorlátozottak helyi csoportja, 

Kamut érdekvédelmi 

megváltozott munkaképességűek, fo-

gyatékkal élők 

Muronyi Baptista Misszió, Murony szociális, szabadidős 

kisgyermekek, fiatalok, családok, hát-

rányos helyzetűek 

Muronyi Polgárőrség, Murony érdekvédelmi Murony lakossága 
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Muronyi Sport és Hagyományőrző 

Egyesület, Murony szabadidős fiatalok 

Művelődési Ház, Murony kulturális, szabadidős, művészeti Minden korosztály számára 

Nagycsaládosok Köröstarcsai Egye-

sülete, Köröstarcsa szociális, kulturális családok 

Nagycsaládosok Mezőberényi Egye-

sülete, Mezőberény szociális családok 

Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyo-

mányőrző Közhasznú Egyesület, Bé-

kés 

kulturális, szabadidős, művészeti, fog-

lalkoztatási, képzés, oktatás, kompe-

tenciafejlesztés 

kisgyermekek, fiatalok, családok, hát-

rányos helyzetűek, munkanélküliek, 

fogyatékkal élők, idősek, kisgyerme-

kes anyák, közfoglalkoztatottak 

Nőklub, Köröstarcsa kulturális, szabadidős idősek 

Nőklub, Murony szabadidős családok 

Nyugdíjas klub, Köröstarcsa kulturális, szabadidős idősek 

Nyugdíjas klub, Murony Nyugdíjas klub idősek 

Nyugdíjas Klub, Kamut kulturális, szabadidős idősek 

Óvodai Szülői Munkaközösség, Mu-

rony szociális kisgyermekek 

Színjátszó kör, Köröstarcsa kulturális, szabadidős fiatalok 

 

A közösségi és szakértői helyzetelemzés mellett az igény- és szükségletfelmérés feltérképezésére két 

kérdőívet is készítettünk: 

- egyet a célterületen működő humán közszolgáltatást végző intézmények számára, 

- egyet pedig a formális és nem formális kisközösségeknek. 

A kitöltést online felületen tettük lehetővé a válaszadók számára. 

 

Kisközösségi kérdőívünket 42-en töltötték ki, és abból a következő, pályázat szempontjából rele-

váns információkat tudtuk meg.  

A szervezetekről általánosan 

A válaszadók 55%-a rendelkezik jogi személyiséggel, a többi nem-formális szervezet. A formális szer-

vezetek több mint 1/3-a közhasznú besorolású, közel 70% egyesületi, ¼-e pedig alapítványi formá-

ban működik. Tevékenységi körük megválasztásánál több mint a válaszadók fele jelölte meg a 

kulturális tevékenységet és a szabadidős tevékenységi kört, több mint ¼-ük pedig szociális tevékeny-

séget végez. 
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Célcsoport tekintetében igen nagy a szórás: a szervezetek mindössze 4,8%-a szolgáltat hajléktalanok-

nak, alacsony iskolai végzettségűeknek és szenvedélybetegeknek, 7,1%-a kisgyermekes anyáknak, 

9,5%-a megváltozott munkaképességűeknek, közel 12%-a fogyatékkal élőknek és 16,7%-a közfoglal-

koztatottaknak, valamint munkanélkülieknek. Több mint negyedük célcsoportjába tartoznak a kis-

gyermekek és a hátrányos helyzetűek, a kitöltők közel fele szolgáltat családok számára, 50% 

időseknek, több mint fele pedig a fiatalokat jelölte meg célcsoportként. 

 

 

 

A szervezetek 50%-a tartja rendszeres találkozásait a művelődési házban, több mint negyedük az önkor-

mányzat épületében, 10% körüli arányban találkoznak egyházi intézményben és iskolában, közel 5% pedig 

könyvtárban és szociális intézményben. A kitöltő szervezetek taglétszáma 5 és 500 fő között mozog, az 

átlag 114 fő – tehát közvetlenül több mint 4.500 főt, a célterületen élők több mint 10%-át érik el. A kitöltők 

közül mindössze 5 szervezet rendelkezik fizetett alkalmazottal, önkéntes segítőkkel pedig 62%. A válasz-

adók közül mindössze 6 szervezet rendelkezik saját tulajdonú helyiséggel. 
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A válaszadó szervezetek 1/3-a tagja jelenleg valamilyen regionális vagy országos ernyőszervezetnek. 

 

Kapacitásfejlesztés 

Kapacitásfejlesztésre vonatkozó kérdéseinkkel kapcsolatban a következő válaszokat kaptuk: 95,2% eszköz-

fejlesztést szeretne, 28,6% épület- és ingatlanfejlesztést, közel 20% venné igénybe a munkatársak és ön-

kéntesek kompetenciafejlesztését, 16,7%-nak lenne szüksége bér- és járuléktámogatásra, több mint ¼-

üknek pedig szervezetfejlesztésre. 



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
 

13 

 

A kitöltők mindannyian igennel feleltek arra a kérdésre, hogy „Közösségük céljainak hatékonyabb megva-

lósítása érdekében együttműködnének-e más közösségekkel?”. Arra pedig, hogy mihez lenne szükségük a 

szorosabb együttműködésekre, az alábbi válaszokat kaptuk: 

- közös programok szervezése – 15 válasz 

- közös érdeklődésre és közös célokra – 3 válasz 

- információ áramlás biztosítására (pl. egységes felületre az igények és a lehetőségek koordinálá-

sára) tudásmegosztásra – 5 válasz 

- fiatal tagokra – 3 válasz 

- működéshez, kulturális programokhoz, rendezvényekhez, utazáshoz anyagi segítségre – 7 válasz 

- közös szakmai kirándulásra, tanulmányutakra, fórumokra – 3 válasz 

 

1.3. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

A Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv elkészítése során arra törekedtünk, hogy messzemenően 

figyelembe vegyük azokat a tapasztalatokat és ajánlásokat, amelyek a közösségvezérelt helyi fejlesz-

tés (CLLD) modelljének európai és hazai kialakítása, alakuló gyakorlata, illetve a LEADER programok 

tapasztalatai alapján születtek, megfogalmazásra kerültek. A CLLD mint integrált fejlesztési, együtt-

működési módszer ugyanakkor még új „szereplő” a fejlesztéspolitikában, ezért munkánk során nem-

csak annak elméleti módszertárára, hanem a települési közösségfejlesztés, a közösségi tervezés több 

évtizedes tapasztalataira, kipróbált eszközrendszerére is támaszkodtunk. Ezen túl, Mezőberényben 

és Békésen a tavalyi évben sor került a TOP-7.1.1-16 kiírás keretében már CLLD alapú tervezésre, így 

ennek gyakorlati tapasztalatai is voltak a településeken. Jelen munkánk során az ott szerzett tudásokat 

is fel tudtuk használni. 

 

A tervezés során a munka közösségi prioritásának megőrzése mellett a legszélesebb körben igyekez-

tünk érvényesíteni a sikeres integrált településfejlesztési tervezéshez szükséges szakértői szempon-

tokat is, s ahol csak lehetett, összehangolni a helyi közösség által megfogalmazott meglátásokat, 

szükségleteket a szakértői szempontokkal, illetve a fejlesztéspolitika által kínált eszközökkel, lehető-

ségekkel. Így vált lehetővé, hogy a helyi tervezési folyamatban biztosítottak legyenek a nyitottság, a 

befogadó hozzáállás és az ágazatköziség elvei, és azok a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt 

a lehető legjobban érvényesüljenek. 
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A közösségi tervezés első része az érintettek részvételével zajló helyzetelemzés volt, amely feltárta 

a helyi CLLD program értelmezési tartományának és környezetének helyzetét. Erre, valamint a jelen 

pályázati kiírás nyújtotta keretekre alapozva fogalmazták meg a résztvevők közös célkitűzéseiket, 

amelynek megvalósulása érdekében együttműködést vállaltak, és ezekhez különböző programokat 

és projekteket terveztek, feladatokat fogalmaztak meg. 

 

A közösségi tervező munka állomásait az alábbi ábra alapján mutatjuk be. 

 
 

A közösségi alkalmakon részt vettek a konzorcium tagjainak képviselői vagy delegáltjaik, a projekt 

szempontjából releváns intézmények, szervezetek vezetői. A települések képviselői az egyes találko-

zók után a saját településeiken konzultáltak a tervezési alkalmakon lezajlott folyamatokról, az egyes 

tevékenységekhez még további információkat, kiegészítéseket küldtek. 

 

A közösségi és szakértői helyzetelemzés mellett az igény- és szükségletfelmérés feltérképezésére két 

kérdőívet is készítettünk: 

- egyet a célterületen működő humán közszolgáltatást végző intézmények számára, 

- egyet pedig a formális és nem formális kisközösségeknek. 

 

1. Meghatalmazás
2017. január vége

(Vezetői interjú)

2. Kezdeményező csoport 
megalakulása

2017. február eleje

•Érintettek elemzése

•Bevonás és tervezés előkészítése

3. Érintettek megszólítása, 
bevonása

2017. február eleje

•Hivatalos meghívók

•Személyes, közösségi 
kapcsolatok

•Nyilvánosság

4. Előkészítő workshop

2017. február 9.

•Szervezetek felkészítése

•Szervezeti előkészületek

5. A konzorcium 
megalakulása

2017. február

6. Előzetes szakértői 
elemzés, igényfelmérés 

2017. február vége

- Előzetes igényfelmérés, 
kérdőívek

- Felkészülés

7. Helyzetelemzés
2017. március 9.

• Közösségi helyzetelemzés

• Belső és külső elemzés (SWOT 
elemzés a fejlesztés 
fókuszterületein)

• Egységes elemzés elkészítése és 
visszacsatolása

8. Célkitűzés
2017. március 16.

•Specifikus célok azonosítása

•Projektötletek gyűjtésének 
indítása

9. Operatív tervezés
2017. március 16.

• Célok pontosítása, kifejtése

• Projektötletek összesítése, 
kiegészítése

10. Helyi emberi erőforrás 
fejlesztési  terv elkészítése, 

egyeztetése
2017. március 31-ig

• Rendezés, rendszerezés

• Dokumentáció elkészítése

• Folyamatos visszacsatolás

11. A tervezés eredmé-
nyeinek megosztása

2017. április 1-ig

• Dokumentumok benyújtása

• Nyilvánosság tájékoztatása

12. A folytatás 
megtervezése, követés

2017. április-június

• Stratégiai ciklus felépítése

• Monitoringrendszer

• Értékelés, újragondolás
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Kisközösségi kérdőívünket 42-en töltötték ki, a kérdőívre adott válaszokat az 1.2. fejezet tartalmazza 

részletesen. A humán közszolgáltatási kérdőívünk kitöltését összesen 18 intézmény végezte el, 

amelynek kiértékelését a 3.3 fejezet tartalmazza.  

A kitöltést online felületen tettük lehetővé a válaszadók számára. A fejlettebb online kérdőív szer-

kesztő programok révén rendkívüli mértékben megnövelhető az önkitöltés hatékonysága (specifiká-

ciós kérdéseknél automatikus ugrás, legördülő válaszlehetőségek, a válaszok „ellenőrzése” – 

korrekciós utasítások alkalmazása, befolyásolható kitöltési sorrend, igényes design, ábrák, táblázatok 

egyéb kérdezési „segédeszközök” is bevethetők). Mindenképpen vonzóbb megoldás a kutatásunk cél-

csoportjai számára – így a válaszadási hajlandóság is növelhető volt. 

 

1.4. NEET (NEM FOGLALKOZTATOTT ÉS SEM OKTATÁSBAN, SEM KÉPZÉSBEN NEM 

RÉSZESÜLŐ FIATALOK EURÓPÁBAN) FIATALOK BEAZONOSÍTÁSA, BEMUTATÁSA 

NEET fiataloknak azokat a fiatalokat nevezzük, akik nem foglalkoztatottak és sem oktatásban, sem 

pedig képzésben nem vesznek részt. A magyarországi NEET fiatalok aránya nagyjából az EU átlagával 

párhuzamosan mozog. A legtöbb évben a 15-24 éves fiatalok körében a NEET fiatalok aránya Ma-

gyarországon valamivel magasabb az EU átlagnál.  

 

  
Forrás: Eurostat 

 

A konzorcium településein a NEET fiatalok arányára, erre vonatkozó kutatás, illetve adatgyűjtés hiá-

nyában csak az iskolázottsági és a foglalkoztatottsági adatokból következtethetünk. 

 

 25 év alatti 

regisztrált 

munkanélkü-

liek aránya; 

2015 

Békés 20,9 

Kamut 15,8 

Kondoros 23,9 
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Köröstarcsa 23 

Mezőberény 17,7 

Murony 10,8 

Békés megyei 

járásközpontok 

18,2 

Magyarország 15,6 

Forrás: Teir 

 

A konzorcium legtöbb településén magasabb az ifjúsági munkanélküliség, mint az országos átlag, a fenti 

adatok azonban csak a regisztrált munkanélkülieket mutatják, így azokhoz hozzá kell még számolnunk azo-

kat a fiatalokat is akik kívül vannak az oktatás és a munka világán, de munkanélküliként nem regisztráltatták 

magukat. 

A települési beszámolók mutatják, hogy a NEET fiataloknak szükségük lenne valamilyen közösségszervező 

erőre, amely szabad kapacitásaikat és energiáikat a helyi társadalomba, és gazdasági életbe integrálja. 

 

1.5. HELYI MUNKAERŐ-IGÉNYEK BEMUTATÁSA 

A konzorcium településein összességében az országos átlag alatt van az egy főre eső vállalkozások száma. 

Mint ahogy az első fejezetben is utaltunk rá, a helyi lakosság képzetlenebb az országos átlagnál. Többek 

között ezeknek a tényezőknek is köszönhető, hogy a konzorcium településeinek foglalkoztatottsági mutatói 

rosszabbak az országos átlagnál. Mindezzel együtt a foglalkoztatottak aránya az ezredforduló óta javul, és 

ezzel párhuzamosan a nyilvántartott álláskeresők aránya csökken. 

 Nyilvántartott 

álláskeresők 

aránya; 2015 

Békés 10,4 

Kamut 6,5 

Kondoros 3,3 

Köröstarcsa 6,5 

Mezőberény 8,8 

Murony 11,3 

Békés megyei já-

rásközpontok 

5,1 

Magyarország 5,2 

Forrás: Teir 

 

A javuló adatok azonban még mindig az országos átlagnál gyengébb munkaerő-piaci fejlettségre utal-

nak. A konzorcium településein egyszerre figyelhető meg, hogy széles rétegek rekednek a munkaerő-

piacon kívül, illetve, hogy bizonyos szektorokban munkaerőhiány van. A NEET fiatalok és a munkaerő-

piacról tartósan távol maradt csoportok munkaerőpiacra való integrálására azért is szükség van, mert 

a konzorcium településein fokozottan megfigyelhető az országosan is jelentkező strukturális munka-

erőhiány, amely az utóbbi időben egyre komolyabb akadálya a helyi gazdaság fejlődésének. A fenti 

csoportok helyi munkaerőpiacra való bevonásának akadálya, hogy sok esetben hiányoznak a célzott 

helyi képzések és közösségi foglalkozások, amelyeknek ezen csoportok munkavállalásra való képessé 
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tétele az elsődleges célja. További akadály, hogy az integrációt segítő intézmények maguk is munka-

erőhiánnyal küzdenek. Sok esetben az intézmények dolgozói, túlterheltek, melynek következtében 

fokozottan ki vannak téve az elfásulás, kiégés veszélyének. További információkat tartalmaz még a 

3.3-as fejezet. 

 

1.6. PROJEKT INDOKOLTSÁGA 

1.6.1. A szakterület elemzése 

Az oktatási intézményrendszer a konzorcium legtöbb településén leterheltebb, mint az országos és a me-

gyei járásközpontos átlag, de nagy a települések közötti szórás. Hasonló helyzet figyelhető meg az egész-

ségügyi és szociális területen is területén is. A túlterheltség miatt kihívást jelent a kiégés veszélyének a 

kezelése. Hasonló helyzet figyelhető meg az egészségügy területén is. A házi- és gyerekorvosok leterhelt-

sége Békésen országos átlag feletti, Mezőberényben és Kondoroson az országos és a megyei átlag körül 

alakul. Még nagyobb probléma az egészségügyi szakellátás és a szűrővizsgálatok helyben nem érhetők el. 

További problémát jelent a rászorulók fizetőképtelensége (utazási költségek).  

A konzorcium minden településén van legalább egy közművelődési intézmény. Azonban ezek nem feltét-

lenül jelentenek olyan közösségi teret és olyan rendezvényeket, amelyek képesek a társadalom életébe 

beemelni a gyengébben integrálódott csoportokat. A projekt tevékenységei terekkel, rendezvényekkel és 

szakmai háttér nyújtásával a helyi közösségek szorosabb integrációját teszik lehetővé, különös figyelemmel 

az ezen a területen kihívásokkal küzdő csoportokra. 

A projekt tevékenységei képzésekkel, terekkel, rendezvényekkel és szakmai háttér nyújtásával a helyi kö-

zösségek szorosabb integrációját teszik lehetővé, különös figyelemmel az ezen a területen kihívásokkal 

küzdő csoportokra. 

 

 Egy böl-

csődei fé-

rőhelyre 

jutó 0-2 

évesek 

száma 

(2015) 

Egy óvo-

dai férő-

helyre 

jutó óvo-

dások 

száma 

(2015) 

Általános 

iskolai 

feladat-

ellátási 

helyek át-

lagos lét-

száma 

(2015) 

Egy házi 

és gyer-

mekor-

vosra 

jutó kór-

házi 

ágyak 

száma 

(2015) 

Békés 3,7 0,81 230 1603,6 

Kamut nincs 0,6 57 995 

Kondoros 4,2 0,93 340 1224,5 

Köröstarcsa 5,2 0,89 90,5 2500 

Mezőbe-

rény 

5,9 0,83 378,5 1449,7 

Murony nincs 0,6 56 1135 

Békés me-

gyei járás-

központok 

5 0,83 277,4 1559,6 

Magyaror-

szág 

7 0,85 207,4 1566,1 
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1.6.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

Az előzőekben bemutatott helyzetkép alapján, valamint a közösségi tervezés folyamata során a szak-

területek helyi sajátosságaira, azok hiányosságaira rámutató SWOT elemzést készítettünk. Az elem-

zést minden, a fejlesztésben részt vevő település esetében külön végeztük el, amelynek összesítése 

került a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Tervbe. Az elemzés pontosan rámutat, melyek azok a fej-

lesztendő területek, amelyek illeszkedve a pályázat célkitűzéseihez, alapját képezik a benyújtott pá-

lyázati programnak. 

A közösségi helyzetelemző műhely az alábbi táblázatban található – a kiírásból adódó - fókuszterüle-

tek alapján készítette el a célterületre vonatkozó SWOT elemzést. 

A konzorcium települései: Mezőberény (M), Békés (B), Kondoros (Ko), Kamut (Ka), Köröstarcsa (Kö), 

Murony (Mu). 

Közszolgáltatások fejlesztése Foglalkoztatás 

- Humán közszolgáltatások helyzete; szakembe-

rek, szaktudás  

- Hátrányos helyzetűeket támogató szolgáltatá-

sok 

- Lakosság helyben maradásának, ill. képzett fi-

atalok visszatérésének ösztönzése 

- Prevenciós szolgáltatások, egészségtudatos-

ság fejlesztése, tanácsadás 

- Egészségfejlesztési programok és azok kom-

munikációja 

- Közfoglalkoztatási jellemzők 

- Helyi munkaerőpiac  

- Helyi lakosság képzettségi szintje 

- Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása 

- Hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci integrá-

ciójának támogatása 

- Foglalkoztathatóságot elősegítő fejlesztési te-

vékenységek 

Közösség- és ifjúságfejlesztés Kultúra és média 

- Helyi kisközösségek, civil szervezetek és szere-

pük, együttműködések 

- Közösségi részvétel, aktivitás 

- Helyi programok a felnőtt lakosság számára 

- Fiatalok közösségei 

- Gyermek és ifjúsági programok 

- NEET fiatalok helyzete 

- Önkéntesség 

- Kulturális szolgáltatások és programok 

- Kultúrák közti párbeszédek, együttműködések 

- Különböző kultúrák megismerését segítő prog-

ramok (pl. nemzetiségek) 

- Hagyományok ápolása, újjáélesztése 

- Helyi médiaprogramok, műsorok 

 

A helyzetelemzés a szakértői tervezés keretében kiegészítésre került – ennek eredménye látható az 

alábbiakban. 

Közszolgáltatás fókuszpont 

Közszolgáltatások 

Erősségek Gyengeségek 

- óvodák, alapfokú oktatás, középfokú oktatás el-

érhető (M, B) 

- szakorvoshiány (mozgó szakorvosi szolgálat, nőgyó-

gyász, onkológia, pszichiáter, gyógytornász) (Ka, Ko, 

Kö) 
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- egészségügyi szolgáltatások megléte, szakren-

delés helyben megoldott és a környező telepü-

lésekről is fogad betegeket (M, B) 

- Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 

- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, ill. 

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ: szo-

ciális alapszolgáltatások, és szakosított ellátás, 

gyermekjóléti alapellátások (M, B) 

- idősek otthona, fogyatékkal élők számára nap-

pali intézmény, melyben aktív szerepet vállalnak 

a civil szervezetek és egyházak (M, B) 

- díj a helyi közéleti, egészségügyi, szociális terü-

leten dolgozó szakemberek elismerésére (B) 

- kiépített családgondozási ellátórendszer (Ko, M, 

Kö) 

- kiépült, elérhető védőnői szolgálat (Ko, Ka, Kö) 

- szociális és gyermekvédelmi jelzőrendszer jelen-

léte (Ko, M, Kö) 

- egészségügyi alapellátás elérhető, állandó házi-

orvosok jelenléte 

- szociális munkások jelenléte (Ko, Ka, Kö) 

- az egészségügyi alap és szakellátás minősége nem 

mindig megfelelő (M) 

- mobil szűrővizsgálatok hiánya (Ka, Kö, B) 

- szociális szakemberhiány és pszichológus hiánya 

(Kö, Ko, M) 

- közbiztonság állapota (Kö) 

- elszigetelt megoldások a problémákra, együttmű-

ködés hiánya (Kö) 

- ifjúsági referens hiánya (Kö) 

- szakemberek érdekképviseletének hiánya (Kö) 

Lehetőségek Veszélyek 

- külső szakértők és szakmai szereplők bevonása 

(pl. prevencióban vagy a szenvedélybetegekkel 

való foglalkozásban) 

- mobil egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése 

(általános egészségügyi állapot, onkológia) (Ka, 

Kö) 

- családterapeuta, pszichológus alkalmazása (Ko, 

Kö) 

- szakemberek továbbképzése, kompetenciafej-

lesztés (Ko, Ka, Kö) 

- érdektelenség, motiváció hiánya 

- globalizáció negatív hatása 

Foglalkoztatás fókuszpont 

 Foglalkoztatás 

Erősségek Gyengeségek 

- jó természeti és turisztikai adottságok (Körösök, 

gyógyvíz) 

- alacsony iskolaelhagyási arány (16-25 év között) 

- nagyszámú potenciális munkaerő (Kö) 

- jó adottságokkal rendelkező mezőgazdasági te-

rületek 

- közmunkaprogram hatására csökkent a munka-

nélküliség (M) 

- hátrányos földrajzi körülmények, nehéz megköze-

líthetőség (pl. autópálya hiánya) 

- aluliskolázottság, nagyszámú képzetlen munkaerő, 

elavult képzettségek (M, B, Kö) 

- kevés munkalehetőség, kevés foglalkoztató 

- gyenge infrastruktúra 

- csökkenő és öregedő lakosság (M, B, általánosan is 

jellemző a konzorcium településeire) 

- munkanélküliség aránya nő a fiatalok körében 
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- fiatalok külföldi munkavállalása - pályakezdők mun-

kalehetőségének hiánya erősen hozzájárul az elván-

dorláshoz (B) 

- nő a mélyszegénységben élők száma (B) 

- megyei átlagnál magasabb munkanélküliség (B) 

- fejlődés iránti érdektelenség, motiválatlanság (Ko, 

Kö) 

- az elvándorlás főként a szakképzetteket érinti (M) 

- a közfoglalkoztatottak száma magas, innen nincs ki-

lépési lehetőség a nyílt munkaerő-piacra (Ko, Kö) 

- a régió nem versenyképes a fejlettebb országré-

szekkel 

Lehetőségek Veszélyek 

- a munkaerő térségi szintű koordinációjával kap-

csolatos együttműködések (Kö) 

- igény van hiányzó szolgáltatásokra, szakembe-

rekre (Kö) 

- szemléletformálás, munkamotiváció fejlesztése  

- kiaknázatlan mezőgazdasági lehetőségek ki-

használása (pl. kertészet, fűzvessző termelés, 

feldolgozás)  

- az újonnan megvalósuló foglalkoztatási formák 

koordinátorai között az érdekeltség megterem-

tése (pl. szociális szövetkezet) 

- szakképzés, a vállalkozói, munkáltatói igények-

nek megfelelően (M) 

- alapképzésbe bevonni az alacsony képzettségű-

eket (8 általános befejezése) 

- folyamatosan változó jogszabályi környezet 

- nagy teher a munkáltatóknak a megemelt minimál-

bér (Kö) 

- szakemberhiány miatt (pl. pszichológus, ifjúsági re-

ferens) tovább csökken a települési lélekszám (Kö) 

 

Közösség- és ifjúságfejlesztés fókuszpont 

Közösségfejlesztés 

Erősségek Gyengeségek 

- sok és aktív civil szervezet (Kö, Ka, M, B) 

- Civil Fejlesztő Központ (M); Civil Szervezetek 

Háza (B) 

- számos, rendszeresen működő csoport: klubok, 

szakkörök, egyesületek, alapítványok széleskörű 

tevékenységekkel, rendezvényekkel (M, B) 

- Békési Kártya: kedvezmények, szolgáltatások 

- kiemelt prioritás: helyi kulturális értékeken ala-

puló programok, generációk együttműködése 

(M) 

- kevés működő ifjúsági szervezet, fiataloknak szóló 

program (M, B, Kö) 

- közösségfejlesztő szakemberek, mediátorok hiánya 

(Ko, B, Kö) 

- fiatalok elvándorlása, elöregedő települések 

- közösségi tér hiánya (Kö) 

- meglévő közösségi terek korszerűsítésre szorulnak, 

felszereltségük nem megfelelő 

- kapacitáshiányos civil szervezetek 

- bizalomhiány, passzivitás 
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- erősödő sportélet (M, Kö) 

- felmért igényekhez igazodó képzések megvaló-

sulása (Kö) 

- közösségi terek megléte (B, M, Ko) 

- egyházi szervezetek (Ka, M) 

- szervezetek közötti kapcsolat (önkormányzat, 

civilek, egyházak) (M, Kö) 

- kortárssegítés (M) 

- önkéntesség (M) 

- civil és egyházi szervezetek együttműködésének, 

kommunikációjának hiánya 

- sportoló közösségek támogatásának hiánya 

- szegregátumok integrációja nehézkes (M, B) 

- együttműködési készség hiánya, egyéni kezdemé-

nyezések nem tudnak összekapcsolódni (M, B) 

Lehetőségek Veszélyek 

- igény van az ifjúság nyári táboroztatására (Kö, 

M) 

- középiskolai ösztöndíj létrehozása (Kö, M) 

- azonos érdeklődésűek összefogása, együttmű-

ködése (Kö) 

- ifjúsági referensre, közösségfejlesztő szakem-

berre van szükség (B, Ko, M, Kö, Ka) 

- önkéntes kultúra fejlesztése 

- ifjúsági, közösségi terek kialakítása (Ko) 

- biztonságos szórakozóhelyek kialakítása (Ko) 

- közösségi szolgáltatások koordinációja 

- az informatikai eszközök elszigetelik egymástól a fi-

atalokat 

- NEET fiatalok láthatatlansága  

- elvándorlás 

Kultúra és média fókuszpont 

Kultúra és média 

Erősségek Gyengeségek 

- számos kültéri (Városi liget M, Dánfok B; és bel-

téri (pl: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, 

Mezőberény; Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ) szabad-

idős, kulturális és közösségi színtér, gazdag 

programkínálat (M, B)  

- többnemzetiségű város épített és szellemi örök-

sége, valamint hagyományai gazdagok (Mező-

berény: magyar, német, szlovák, Kondoros: 

szlovák, magyar), sokszínű nemzetiségi progra-

mok 

- a kulturális élet aktívan hozzájárul a közösségek 

fejlődéséhez (M, B) 

- kulturális intézmények szakember-ellátottsága 

jó (M, B) 

- országos és nemzetközi hírű rendezvények pl. 

Békés-tarhosi Zenei Napok (Bétazen), Madzag-

falvi Napok (Békés), Betyárnap (Kondoros), Be-

rényi Napok (Mezőberény) 

- szakemberhiány - csak kulturális közmunka segítsé-

gével oldható meg a kulturális intézmények és terek 

folyamatos üzemeltetése (M) 

- digitális kompetenciák hiányossága (Kö) 

- marketing ismeretek hiánya, gyenge településmar-

keting (Kö) 

- közösségi média ismeret hiánya, nincs médiaszak-

ember 

- helyi rádió hiánya 

- szervezetek között hiányzik a párbeszéd (Kö) 

- ifjúsági programok hiánya (Kö) 

- forráshiány a programok finanszírozásában 
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- helyi értékfeltáró rendezvények, települési ér-

téktár megléte (M, Kö) 

- meglevő testvértelepülési kapcsolatok 

Lehetőségek Veszélyek 

- közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 

- értéktár értékeire, hagyományokra, helyi érté-

kekre és sajátosságokra épülő korszerű termék- 

és szolgáltatásfejlesztés (Kö) 

- közösségi média tudatos használata  

- tehetségkutatás (Kö) 

- globalizáció negatív hatásai 

- berögzött kulturális sémák és minták 

- közösségek szétesése 

 

1.6.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 

Európa 2020 Stratégia 

Az „Európa 2020” az Európai Unió 10 évre szóló foglalkoztatási és növekedési stratégiája. A stratégiát az 

EU 2010-ben indította útnak abból a célból, hogy megteremtse az intelligens, fenntartható és inkluzív nö-

vekedés feltételeit. 

A stratégia öt kiemelt cél formájában határozza meg, milyen eredményeket kell az Európai Uniónak 2020 

végére elérnie a következő területeken: foglalkoztatás; kutatás és fejlesztés; éghajlat-politika/energiaügy; 

oktatásügy; társadalmi befogadás és szegénység elleni küzdelem. 

A tervezett projekt az alábbi célokhoz eléréséhez járul hozzá: 

- Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot 

- A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának 25%-os csök-

kentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből 

- Cél az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése 

A tervezett projekt eredményeként a megvalósítás helyszínein csökken a tartósan álláskeresők száma, az 

átképzések révén a munkanélkülivé válás veszélye, így a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kocká-

zata. 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – az általa kezelni kívánt társadalmi problémák jellegéhez ha-

sonlóan – több szakterületen átívelő, horizontális stratégia, de megvalósulása egyben önálló komplex in-

tézkedéseket is jelent. Mind a Stratégia, mind pedig az érintett szakterületi stratégiák végrehajtása csak 

akkor lehet sikeres, ha a felzárkózási célt összehangolt eszközrendszerrel teljesítik. Az alábbi főbb elvárások 

kapcsolódnak a tervezett projekt megvalósítása során a Felzárkózási Stratégiához: 

Családpolitika: 

- a szegénység átörökítésnek megszakítása a lehető legkorábbi életkorban 

- szükséglet alapú szolgáltatások biztosítása (se többet, se kevesebbet, mint amire éppen szükség 

van) 

- a családok számára folyamatos „családmenedzseri” támogatás biztosítása 
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Szociálpolitika: 

- az "eltartott" segélyezett szerepből az "adófizetői" szerepbe kerülés elősegítése 

- roma nők többszörös diszkriminációjának csökkentése 

Oktatáspolitika: 

- óvodai nevelés biztosítása minden gyermek számára 

- végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, kiemelten a roma lányok körében 

Foglalkoztatáspolitika: 

- komplex programokkal (képzés + munkatapasztalat) elősegíteni a munkaerő-piaci alkalmasság 

fejlesztését 

- célcsoport- és egyén-specifikus aktív munkaerő-piaci módszerek alkalmazása 

- a célcsoport foglalkoztatásának támogatása 

Vidékfejlesztés: 

- a helyi szükségletekhez és lehetőségekhez igazított fejlesztés biztosítása 

- a leszakadó térségek aktív eszközökkel történő felzárkózása 

Egészségügy: 

- az egészséges életmóddal kapcsolatos információk, szolgáltatások elérhetővé tétele (pl.: helybe 

vinni a szűréseket; megismertetni az egészségügyi szolgáltatásokat stb.) 

- egészségügyi prevenció 

- az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a leginkább hátrányos helyzetű kis-

térségekben élők számára is 

 

„Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 

A tervezett projekt illeszkedik a Kormány által tervezett „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészség-

ügyi Ágazati Stratégiájához, amely célként nevesíti a lakosság egészségének fejlesztését, a helyes táplálko-

zás elősegítését, a fizikai aktivitás növelését a lelki egészség erősítését célzó intézkedéseken keresztül.  

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 

A tervezett projekt céljai és annak eszközrendszere a keretstratégia mindegyik részcéljához hozzájárul a 

projekt területi határain belül: 

- Az első a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítását célozza a tanulási esélyeik növelé-

sén, a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításán, s a tanulásban való részvétel növelésén 

keresztül. A specifikus cél a hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatására irá-

nyul, melyen keresztül egyben a társadalmi és területi különbségek mérséklését, a területi leszaka-

dási folyamatok megállítását is hivatott szolgálni. 

- A második specifikus cél a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű, beleértve romák és meg-

változott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának javítása, illetve munkaerőpiaci integ-

rációjuk elősegítése az oktatás, képzés, tanulás által. 

- A harmadik specifikus cél a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem az oktatásban, 

sem munkaerőpiacon nem lévő fiatalok esélyeinek javítását tűzi ki céljául. 
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- A negyedik specifikus cél a nem formális és informális tanulási lehetőségek és e-tanulás valamint a 

munkahelyi tanulás és képzések fejlesztését és támogatását tűzi ki céljául. 

A Humán közszolgáltatások területi differenciálásáról szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. Határozat 

A tervezett projekt megvalósítása a területi differenciálás alábbi két céljához kapcsolódik közvetlenül: 

- a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, azaz a szolgáltatások elérhetősége ugyanolyan legyen az 

egész ország területén; illetve 

- a helyi társadalmi szükségletekhez igazodóan, a területi elmaradottság csökkentésére adott köz-

szolgáltatás előre behatárolt földrajzi területen célzott többletszolgáltatást nyújt az ország más 

területeihez képest. 

Humán közszolgáltatáson az egészségügyi, szociális, a célzott felzárkózási, családügyi, oktatási és kulturális 

szolgáltatásokat értjük, átfogva a szolgáltatást nyújtó minden fenntartói típust. 

 

1.6.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 

Partnerségi Megállapodás 

A tervezett projekt közvetlenül a Partnerségi Megállapodás 9. tematikus céljához kapcsolódik: A tár-

sadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küz-

delem. A tematikus cél főbb kapcsolódó elemei: 

- A roma népesség jövedelmi, lakhatási, egészségügyi hátrányban vannak. 

- A tartósan rászorulók szegregált telepszerű lakókörnyezetben élnek. 

- A megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának kihí-

vásai. 

- Az egészségügyi ellátás strukturális kihívásai. 

- A közösségfejlesztés társadalmi időszerűsége 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) 

A tervezett projekt az 1. Prioritás tengely, 2. Beruházási prioritásának (A marginalizálódott közösségek – 

például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja (9.ii)) 1.5 intézkedésén (Területi hátrányok felszámo-

lását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai) keresztül kapcsolódik az opera-

tív programhoz. Az intézkedés az integrált megközelítés alkalmazásával kívánja biztosítani a 

leghátrányosabb helyzetű járásokat célzó programok megvalósítását.  Az intézkedés célja az integrált prog-

ram megvalósításának támogatása, másrészt a program hatókörén túli hátrányos helyzetű, a leszakadás 

szélén álló települések komplex fejlesztése. A megvalósítás az alábbi projekthez is kapcsolódó eszközökkel 

történhet: 

- Területi szintnek megfelelő egységes tervezési, szakmai-módszertani és koordinációs háttér 

és nyomon követés kiépítése, szakemberek biztosítása, közösségi fejlesztési hálózat létreho-

zása. 

- Helyi fejlesztői kapacitások fejlesztése, a helyi közösségek aktivizálása, komplex fejlesztések-

hez szükséges szervezeti együttműködések kialakítása. 

- Folyamatos ágazatközi együttműködések, partnerségek biztosítása. 
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- Területi szintű specifikumok feltárása, területi szintnek megfelelő fejlesztési stratégia kidol-

gozása a meglévő stratégiai és programdokumentumok (beleértve helyi esélyegyenlőségi 

programok) összehangolásával. 

- Fejlesztéseket végrehajtani hivatott állami és nem állami szervezetek felkészítése, kapacitá-

saik fejlesztése. 

 

A projekt különösen a következő EFOP felhívásokhoz kapcsolódik: 

Az EFOP-1.1.2-16 - Nő az esély – képzés és foglalkoztatás című kiemelt felhívás célja, hogy képzéseken 

keresztül támogassa a hátrányos helyzetűek, különösen a roma nők foglalkoztatásának bővítését a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a köznevelési szolgáltatásokat végző intézmé-

nyeknél. A kiemelt projekt célkitűzése és tevékenységei illeszkednek a pályázat keretében benyújtott 

fejlesztés céljaihoz és elérendő eredményeihez, viszont a pályázati program összeállításának idősza-

kában még nem állt rendelkezésre pontos információ, amely a kiemelt projekt a fejlesztendő térségre 

vonatkozó tevékenységeit tartalmazta volna. 

Az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 -  Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék újratöltve című kiemelt felhí-

vás célja a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósítását, közösségeinek 

megerősítését célzó támogatási rendszer továbbfejlesztése, illetve a fiatalok helyi aktivitását támo-

gató szakmai környezet biztosítása, valamint a fiatalok hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni ér-

zékenyítése. A kiemelt projekt célkitűzései illeszkednek a tervezett fejlesztés céljaihoz, a kialakítandó 

ifjúsági szolgáltatások a kiemelt projekt kedvezményezettje, az Új Nemzedék Központ megyei szintű 

képviselete tájékoztatása mellett kerülnek kialakításra. A közösségfejlesztés folyamatában részt vevő 

ifjúsági csoportok közvetlenül is bevonhatóak a kiemelt projektben megvalósított tevékenységekbe, 

amelyek így együttesen fejtik ki hatásukat. 

Az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című standard fel-

hívás célja a helyi kisközösségek támogatása, fejlesztése, az önkéntes tevékenységek helyi szintű nép-

szerűsítése és megvalósítása, valamint a társadalmi felelősségvállalás erősítése. A meghirdetett 

standard pályázaton a konzorcium településeiről 6 szervezet kapott támogatást. Békésről: Békési Vá-

rosvédő és Szépítő Egyesület, Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület; 

Mezőberényről: Alapítvány az Ázsiai Missziókért, Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete, Pro Novum 

Innovációs Egyesület; Kondorosról: Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A felsorolt szervezetekkel 

egyeztetve valósulhat meg a tervezett fejlesztés, amely a fejlesztések egymást erősítő hatását ered-

ményezheti.  

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

A tervezett projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz az 5. Prioritás tengely, 

10. beruházási prioritás (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobili-

tás támogatása) „Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának 

javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével” intézkedésén keresztül kapcsolódik. A projekt ke-

retében megvalósított tevékenységek során a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompeten-

ciafejlesztési, továbbá a munkavállalás szempontjából fontos egyéb programokat elvégzők 

potenciálisan, sikeresen kapcsolódhatnak be a különböző szakmatanulási programokba vagy célzot-

tan a munka világába visszavezető programokba. 
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

A tervezett projekt elsősorban az. 5. prioritási tengely Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködésen belül a 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) 

i: az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében beruházási prioritás 5.3. A társadalmi együttműködés erősíté-

sét szolgáló helyi szintű komplex programok intézkedésen keresztül kapcsolódik. A projekt keretében 

megvalósított tevékenységek során olyan társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek valósíthatók 

meg, amelyek kiegészítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat. A fejlesztések az alapellátást 

nyújtó intézményekkel együttműködésben valósulnak meg. Az oktatási hátrányok leküzdése terén a 

koragyerekkori, gyermekkori és ifjúsági korcsoportokat célzó, a formális oktatáson kívüli fejlesztő és 

oktatási programok a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekeket célozzák. Az egészség-

ügyi, mentálhigiénés programok a kiegyensúlyozott életvezetést, az egészségügyi megelőzést hivatot-

tak szolgálni. 

 

1.6.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót 2014. január 3-án fogadta el az Országgyűlés 

Nemzeti Fejlesztés 2030 címmel. Ez a dokumentum alapvetően nem tartalmaz „megye-specifikus” 

megállapításokat. A fenti szakpolitikai keretekbe illeszkedően a tanulmány kijelöli a vidéki térségeket. 

Ezek lehatárolására több módszertan létezik, az általánosan használt Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet (OECD) lehatárolás szerint a 120 fő/km2 népsűrűség alatti térségeket tekintjük 

vidéki térségnek. A tervezési-statisztikai szerepen túl ennek jelentősége az Uniós vidékfejlesztési tá-

mogatások célterületeinek kijelölésében van. A projekt hatásterülete is ebbe a kategóriába tartozik. 

Ezen túlmenően az OFTK az érinett térséget jellegzetes településszerkezete miatt a tanyás térség ka-

tegóriába is sorolja. Az OFTK vidékpolitikai jövőképe a következő: Gazdasági funkciójukban megerő-

södött, a működő és fejlődő helyi gazdaságra, benne az európai többfunkciós, ökoszociális funkciókat 

(tájfenntartás, természeti erőforrások és biodiverzitás megőrzése, népességmegtartás és foglalkozta-

tás) teljesítő, jó minőségű, egészséges élelmiszereket előállító mezőgazdaságra és azzal szoros kap-

csolatban lévő élelmiszer-feldolgozásra épülő, közösségeiben megújult, a helyben lakóknak 

perspektívát nyújtó, minőségi életfeltételeket biztosító vidéki települések és térségek. 

 
Kapcsolódás Békés megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 92/2013. (XII. 13.) KGY sz. határozatában elfogadta a Békés Me-

gyei Területfejlesztési Koncepciót. A koncepció foglalja össze a megye fejlesztési elképzeléseit a 2014-2020 

fejlesztési ciklusra. A koncepció hosszú távú célokat fogalmaz meg; illeszkedik az Európai Unió „Európa 

2020” fejlesztési célokhoz, valamint a Magyarország Kormánya 2020-ig szóló tervezési irányelvekhez; az 

ágazati szemlélet helyett integrált megoldásokat vázol fel.  

A fenti dokumentum a következő megyei stratégiai célokat fogalmazza meg: 

- versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés 

- térségspecifikus brandek fejlesztése a megye perifériális helyzetű településein 
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- társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális települései között 

- természeti és épített értékek, szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív és 

fenntartható továbbfejlesztése 

 

A hatásterület vonatkozásában az első, második és negyedik cél kapcsolódik jelen fejlesztés céljaihoz, 

tevékenységeihez. 

 

Békés megye 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési prioritásait a megyei területfejlesztési 

koncepció az alábbiak szerint fogalmazza meg: 

- gazdasági struktúra megújítása, 

- megye térszerkezetének továbbfejlesztése, 

- fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, 

- emberi erőforrásfejlesztés. 

A fejlesztés céljai és tevékenységei valamennyi prioritás megvalósításához kapcsolódnak. 

 

Békés megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 

Békés megyében 2013-ban készült el a megye szakképzési koncepciója, melyet 2015-ben vizsgáltak felül. 

A koncepció célja, hogy olyan szakképzés fejlesztési célokat és elveket határozzon meg, melyek alkalmasak 

a munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakmaszerkezet és megyei szakképzési rendszer kialakítására. A 

koncepció általános célja, hogy elősegítse Békés megye foglalkoztatási szintjének emelését, javítsa a megye 

társadalmának életkilátásait. 

  

A Békés megye szakképzés-fejlesztési koncepciójának megfogalmazott stratégiai célok a követke-
zők: 

- a foglalkoztatás elősegítése, 

- Békés megye gazdasági igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása, 

- a jövő generációk életkilátásainak javítása, 

- a társadalmi különbségek csökkentése az egész életen tartó tanulás elvének szem előtt tartá-

sával. 

A tervezett fejlesztés adottságainál fogva mindegyik stratégiai célhoz kapcsolódik, azok eléréséhez 

hozzá tud járulni. 
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A PROJEKT CÉJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A Helyzetértékelés fejezeteiben részletesen bemutatásra kerültek a fejlesztendő települések azon jellem-

zői, amelynek a Felhívás ad keretet. A helyzetképből adódóan és a közösségi tervezés eredményéből kiin-

dulva az alábbi célrendszert határozták meg a konzorcium tagjai, amely összhangban van a pályázati 

felhívással, valamint a vonatkozó országos és területi stratégiákkal. 

Fő cél: A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése a konzorciumban részt-

vevő településeken. 

1. alcél: A humán közszolgáltatások kapacitásának növelése a fejlesztendő térségben az ellátást 

biztosító szakemberek számának bővítése, a szakemberek továbbképzése által 

2. alcél: Növekedjen a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak munkaerőpiaci foglalkoztatotti ará-

nya az őket segítő képzések, egyéni fejlesztések és mentorálás által 

3. alcél: Javuljon a helyi közösségek társadalmi aktivitása a közösségfejlesztő tevékenységek által 

4. alcél: Javuljon a térség lakosságmegtartó ereje az itt élők számára nyújtott fejlesztő programok 

által 

5. alcél: Erősödjön a kultúrák közötti párbeszéd 

A részcélok megvalósítását szolgáló tevékenységek, és azok a rendszere a 2.3-as fejezetben kerülnek 

bemutatásra. 

 

2.2. A FEJELSZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK 

HATÁSTERÜLETE 

A megvalósítandó fejlesztés céljai, a célok elérését szolgáló tevékenységek megvalósítása, azok ered-

ményei a helyi társadalom alábbi csoportjai fejlesztését szolgálják:  

Közvetlen célcsoport: 

- A fejlesztés hatásterületén humán szolgáltatást nyújtó szakemberek, azon intézmények, ame-

lyek ezeket a szolgáltatásokat nyújtják.  

- A fejlesztés hatásterületén élő hátrányos csoportok tagjai, különös tekintettel a 

munkaerőpiaci szempontból aktív korú lakosság.  

- A fejlesztés hatásterületén tevékenykedő formális és informális csoportok és tagjaik.  

- A fejlesztés hatásterületén élő gyermek- és ifjúsági korosztály tagjai, különösen az ún. NEET 

fiatalok csoportjára.  

A térség azon lakosai, akik igénybe veszik a fejlesztendő humán közszolgáltatásokat, így javul életmi-

nőségük, javulnak a tanulmányi eredményeik, valamint elhelyezkedési lehetőségeik a helyi munka-

erőpiacon.  

A szolgáltatásokat igénybe vevők családtagjai, akiknek a folyamatos munkalehetőség révén javulnak 

anyagi lehetőségei. 

A közösségek fejlesztése révén a csoportok tevékenységének eredményeit igénybe vevők.  
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Érintettek köre: 

Az érintettek köre azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják, azonban a projekt ki-

dolgozásában, tervezésében és működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú 

szerepet játszanak:  

- A fejlesztendő intézmények fenntartói (helyi önkormányzatok), az intézmények szakmai part-

nerei.  

- A fejlesztett közösségeket befogadó intézmények.  

- A pályázati programot megvalósító projektszervezet. 

A fejlesztés hatásterülete: 

A pályázati program keretében megvalósuló fejlesztések közvetlenül 6 település (Mezőberény, Békés, 

Kondoros, Köröstarcsa, Murony, Kamut) összesen 38.919 fős lakosságának nyújtanak magasabb szín-

vonalú szolgáltatásokat, azonban ezek a fejlesztések túlmutatnak a kistérség határain túl is, mivel Bé-

kés, Mezőberény, valamint Kondoros és térsége távolabbi települések lakosainak is minőségi 

turisztikai, kulturális és szolgáltatási központot jelentenek. A települések idegenforgalmi potenciálja, 

az itt megvalósuló további humán fejlesztések is erősítik a fejlesztések sikeres megvalósítását, vala-

mint azok fenntarthatóságát. 

 

Jelen projektünket – a rendelkezésre álló idő rövidsége ellenére - széleskörű konzorciumi összefogással, a 

célcsoportot már az előkészítésbe is bevonva, a közösségi tervezés folyamatlépései alapján terveztük meg. 

Fontosnak tartottuk ezt, hiszen a megvalósításban kulcsszerepe lesz annak, hogy mennyire mértük fel a 

valós igényeket és szükségleteket, vettük figyelembe mindezeket a programelemek kialakításában. A hu-

mán közszolgáltatásokat végző intézményeket és a célterületen működő kisközösségeket egy-egy on-line 

kérdőívvel kerestük meg, melynek eredményeit a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv korábbi fejezetében 

már részletesen ismertettük. Ennek legnagyobb tanulsága az volt számunkra, hogy az intézmények és szer-

vezetek készek szolgáltatásaik fejlesztésére és örömmel veszik a projekt nyújtotta lehetőségeket. A közös-

ségi tervező alkalmak során sikerült megszólítani a települések humán szolgáltatásait végző 

kulcsszereplőket, az ő segítségükkel állítottuk össze helyzetelemzésünket és terveztük meg tevékenysé-

günket. Ennek során nem csak a pályázat nyújtotta kötelezően megvalósítandó feladatokkal éltünk, hanem 

a választhatókkal is, szinte kivétel nélkül mindegyikre számos javaslat és projektterv érkezett. Erre alapozva 

sikerült egy széles kínálati palettával rendelkező, a helyzetfeltárásban megfogalmazott szükségletekre és 

igényekre reagáló, interaktívan megtervezett portfóliót összeállítanunk. 
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2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

Ebben a fejezetben egyrészről táblázatos formában, minden egyes település külön-külön szerepeltetve mutatjuk be a tevékenységeket, másrészről a táblázatot követően, szövegesen, összesítve is szerepeltetjük  a tervezett akciókat, 

programokat, beruházásokat.  

Kötelező tevékenységek:  

 
EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - tevékenységtábla II.   

    Összesített Mezőberény Békés Kondoros Köröstarcsa Kamut Murony 

I. 

A humán közszolgáltatá-
sok szakember-ellátott-
ságának fejlesztését 
szolgáló ösztönző prog-
ramok megvalósítása 

 

            

I.a. 

Az igényfelmérés része-
ként beazonosításra ke-
rült és megfelelően 
alátámasztott szakem-
berhiány, szaktudás hi-
ány enyhítését szolgáló 
tevékenységek megva-
lósítása: 

Foglalkoztatás: pszichológus, gyógytornász (2 fő részállás-

ban), szociális asszisztens (2 fő) és jogi tanácsadó alkalmazása  

Képzések: - 3 fő szociális szektorban dolgozó munkatárs me-

diátori képzése Kondoroson- 1 fő szociális munkás továbbkép-

zése családterapeuta végzettség megszerzésére Kamuton- 

Közösségfejlesztés képzés - az önkormányzati és önkormány-

zati intézményi dolgozók számára csoportos képzés, 120 óra 

20 főnek- Kiégést megelőző burnout tréningek Mezőberény-

ben - a szociális területen és a közművelődés területén dolgo-

zók számára 30-30 órában összesen 30 főnek   

Szervezetfejlesztő tréningek Mezőberényben - a szociális te-

rületen és a közművelődés területén dolgozók számára - 30 

főnek 

- Védőnő továbbképzése Mezőberényben - babamasszázs 

tanfolyam 

- Mezőberényben életmód tanácsadó képzés 

- Békésen mediátor képzés: 4 fő; szociális gondozó és ápoló 

10 fő 

- Békésen a szociális szektorban dolgozók számára szuperví-

zió: 60 fő; coaching 5 fő 

- Önkormányzati humán közszolgáltatáshoz képzés: irodai 

excel, TB ügyintéző 

Pszichológus alkalmazása. Közösségfej-
lesztés képzés - az önkormányzati és ön-
kormányzati intézményi dolgozók 
számára. Kiégést megelőző burnout tré-
ningek a szociális területen dolgozók szá-
mára. Szervezetfejlesztő tréningek. 
Védőnő továbbképzése - babamasszázs 
tanfolyam.  Életmód- tanácsadó képzés.  

Szociális dolgozók továbbképzései - Béké-
sen mediátor: 4 fő; szociális gondozó és 
ápoló 10 fő. Szociális szektorban dolgozók 
számára szupervízió és coaching. 

Szakképzések: mediátor, 
irodai excel, TB ügyintéző. 2 
hetente jogi tanácsadás. 
Szociális asszisztens alkal-
mazása. 

Gyógytornász alkalmazása, 
heti 20 órában. Pszichológus 
heti kétszer. 

1 fő szociális munkás to-
vábbképzése, családtera-
peuta végzettség 
megszerzésére, mely 4 
félév. Heti két alkalommal 
a településen pszichológus 
alkalmazása; Pedagógia 
asszisztens képzése, foglal-
koztatása az iskolában. 
Gyógytornász. 

  

I. b. 

Helyi emberi erőforrás 
fejlesztési terv megvaló-
sítása 

Helyi emberi erőforrás terv megvalósítása. 

II. 

A hátrányos helyzetű 
csoportokhoz tartozó 
aktív korú emberek fog-
lalkoztathatóságának ja-
vítását támogató 
szolgáltatás-csomagok 
kialakítása, megerősí-
tése: 

 

            

II.1. 

A célcsoport foglalkoz-
tathatóságát elősegítő 
fejlesztési tevékenysé-
gek, egyéni fejlesztési 
terv alapján: 

 

            

  

Az egyéni kompetenciák 
felmérése. 

1. Egyéni fejlesztésel kapcsolatban mentorok alkalmazása 
(összesen 5 fő) 

2. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 300 fő számára - elké-
szülnek a felhívás keretében adott személyekhez kapcsol-
ható egyéni fejlesztési tervek 

3. A vidékre jellemző kézműves szakmák visszatanítását szol-
gáló egyenként 60 órás tanfolyamok a célcsoport számára: 
1. gyékény-, csuhé- és szalmatárgy készítés, 2. kosárfonó, 3. 
nemezkészítő, 4. mézeskalács készítő - összesen 60 fő szá-
mára 

4. Békésen a Szociális Központban mentor foglalkoztatása 
5. Békési Kulturális Központban közösségi műhely szolgáltatás 

Közösségi mentor foglalkoztatása, mentor foglalkoztatása 
6. Öngondoskodás és termékfejlesztés elméleti- és gyakorlati 

foglalkozások a Békési Kulturális Központban 

Mentorok alkalmazása (5 fő). 

  
EGYÉNI FEJLESZTÉSI 
TERV 

Egyéni fejlesztési tervek (300 fő). 

  

Munkaszocializáció 
megszerzését segítő 
konstruktív és értékte-
remtő tevékenységek 

OPSKK: Népi kézműves mestersé-
gek, tanfolyamok (a vidékre jel-
lemző kézműves szakmák): 
gyékény-, csuhé-, szalmatárgy ké-
szítő; kosárfonó; nemezkészítő;   
VHS:  Pályatanácsadás; karrierter-
vezés; szervezeti szocializáció;  
munkahelyi   beilleszkedési   prog-
ramok;   munkahelyi képzések;  
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Csoportmunkában tör-
ténő együttműködés 
kompetencia fejlesztése 

7. Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia 
fejlesztése - együttműködési kompetencia fejlesztés (2 cso-
port x 20 óra) 

8. Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési technikák képzés 
(2 csoport x 60 óra) 

9. Békési Kulturális Központban "Csináld magad" szakkörsoro-
zat mentorálással 

10. Mezőberényben alacsony iskolai végzettségűek 
számára számítógépes alapismeretek tanfolyam 

11. Mezőberényben alacsony iskolai végzettségűek 
számára gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam 

1. 11. Informatika oktatás hátrányos helyzetűeknek Kondoro-
son 

OPSKK: Együttműködési kompetencia 
fejlesztés tréning - 2 csoport x 60 óra 

KK: DIY ("csináld magad") szakköri 
mentorálással. A bevont célcsoport az 
eszközökkel való ismerkedés mellett 
olyan használati tárgyakat készít, ame-
lyek napi életviteléhez szükségesek. A 
szívesség-csere körben lehetővé válik 
ezen tárgyak cseréje, így létrejöhet egy 
modellezett "kvázi vállalkozás".Mentor 
alkalmazása a kulturális központ közös-
ségi aktivitásaiba ágyazva. A mentor 
nemcsak a gyakorlati folyamatot 
iránythatja, de megfigyelheti a 
mentorált szocializációs mintázatait, és 
segítheti azok piacképessé tételét.         

  

Munkára való képessé-
get javító intézkedések 
a meglévő és a térségbe 
érkező, létrehozandó új 
munkáltatók munkaerő 
bázisának folyamatos 
minőségi biztosítása ér-
dekében 

OPSKK: 1. Számítógépes alapismeretek, 
internethasználat - alacsony iskolai vég-
zettségű célcsoport számára (géphasz-
nálat, szövegszerkesztési ismeretek, 
internethasználat alapjai, keresőfelüle-
tek, álláskeresés, magyarország.hu szol-
gáltatásai);2. Gépírás, 
szövegszerkesztés - a tanfolyamon a 
résztvevők elsajátítják a gépírás szabá-
lyait,• képesek lesznek adott idő alatt 
megadott betűszámot vakon leírni, • 
megismerik a szövegszerkesztő prog-
ram alapvető funkcióit, használatát, • 
képesek lesznek a szöveg gépelésére, 
formázására, • hivatalos levél, önélet-
rajz megírására.VHS:  Munkahelyfeltá-
rás, munkakörök kompetencia 
elemzése, munkáltatókkal való kapcso-
latépítés.   

Informatika oktatás hát-
rányos helyzetűeknek 

      

  

Az önálló életvitelre ké-
pessé tevő programok 

  

KK: Közösségi műhely -  A közösségi mű-
hely fel van szerelve különféle barkács 
célú eszközökkel, szerszámokkal. A 
munka szakember mentor segítségével 
történik. Fontos, hogy a hagyományos 
eszközök mellett megjelenjenek a high-
tech eszközök. 80 óra/hó x 9 hónap = 
720 óra.         

  

Az álláskereséshez fel-
készítő tanácsadás 

OPSKK: munkaerőpiaci ismeretek - ál-
láskeresési tréning, 2 csoport x 60 óra  
VHS:  pályatanácsadás  

KK: Öngondoskodás és termékfejlesztés 
elméleti- és gyakorlati foglalkozások  A 
gyakorlati tevékenység megvalósítható 
a kulturális központ tankonyhájában.         

II.2. 

A hátrányos helyzetű ak-
tív korú lakosság aktív 
munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedé-
sének elősegítése: 

 

            

  

Mentorok alkalmazása 
a hátrányos helyzetből 
adódó sajátosságok ke-
zelése, a munkakörnye-
zetbe való beilleszkedés 
érdekében. 

1. Társadalmi integráció és inklúzió képzés munkáltatóknak 
(60 óra) 
2. Innovatív programok tematikájának kidolgozása, valamint 
innovatív program megvalósítása a mélyszegénységben élők 
számára 
3. A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpi-
acra jutását támogató programok - 3 db tematika kidolgo-
zása 
4. Mentorok alkalmazása - lásd a II/1-es pontban 

Mentorok alkalmazása - lásd a II/1-es 
pontban 

 

        

  

Munkavállalóvá vált 
hátrányos helyzetű sze-
mély mentorálása 
(munkában és azon kí-
vül). Szükséges 
mentorálás a munkába 
lépésig, illetve a progra-
mok alatt 

A hátrányos helyzetű csoportok elsődle-
ges munkaerőpiacra jutását támogató 
programok - 3 db tematika kidolgozása 

          

  

Szemléletformáló, 
antidiszkriminációs kép-
zések megvalósítása a 

VHS:   
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potenciális munkáltatók 
körében 

Munkáltatók felkészítése -  társadalmi in-
tegráció és inklúzió képzés munkáltatók-
nak (60 óra) 

  

Innovatív programok ki-
dolgozása a mélysze-
génységben élők, 
különösen a romák, va-
lamint a hátrányos hely-
zetbe került emberek 
integrációjának támo-
gatására, és az őket se-
gítő szervezetek 
hatékonyságának javí-
tására 

Innovatív programok kidolgozása a mély-
szegénységben élők, különösen a romák, 
valamint a hátrányos helyzetbe került 
emberek integrációjának támogatására, 
és az őket segítő szervezetek hatékony-
ságának javítására. 

          

III. 

A helyi kisközösségek 
társadalmi szerepének 
megerősítése: 

 

            

III. 
1. 

Közösségfejlesztéshez, 
közösségépítéshez kap-
csolódó tevékenységek 

 

            

  

Közösségszervező alkal-
mazása 

1. Közösségszervező alkalmazása Békésen és Mezőberény-
ben 
2. Különböző települési kulturális és hagyományőrző rendez-
vények megszervezése minden településen 

Közösségszervező alkalmazása 

KK: Közösségszervező alkalmazása a kul-
turális központban. Feladata: az intéz-
mény közösségi aktivitásainak erősítése, 
új közösségek indukálása, mentorálása.  

        

  

Közösségi terek és kul-
turális szolgáltatások ki-
használtságát növelő 
programok 

OPSKK: 1. Gyermek és ifjúsági játszó ki-
alakítása - • Gyermekmegőrző 1-3 év • 
Foglalkoztató 3-6 év • Foglalkoztató 6-10 
év • Játsszunk együtt 8-14 év • Game-
party, LAN-party 14-20 év; 
2. Jövőműhely - Közösségek, civil szerve-
zetek számára előadássorozat, tréning. • 
Élet Mezőberényben, a civilek beágyazó-
dása a helyi társadalomba • …mert kell 
egy csapat..• Az ÜGY • Együttműködések 
erősítése • Hálózatépítés a városban, tér-
ségben; 
3.Kulturális élményeket az utcára! Kira-
kat kiállítások rendszeresítése – üres bel-
városi üzletek kirakatában - 
rendszeresítése. 

Madzagfalvi napokon egészséges élet-
mód programok 
Népdalkör Békésen 

Hagyományőrző progra-
mok Kondoroson évente 4 
alkalommal: hagyományos 
lovas programok (pl. Be-
tyár napok és az ahhoz 
kapcsolódó rendezvények), 
gyermek-és ifjúsági progra-
mok (gyermeknapi progra-
mok, hagyományos 
ünnepekhez kapcsolódó 
programok) 

Író-olvasó találkozó, film klub, 
felnőtt színjátszó klub, isme-
retterjesztő előadások tar-
tása, Activity-party. 

Családi nap, hagyomány-
őrző Falunap vendégmű-
vészekkel.  

Hagyományőrző és életmód 
programok Muronyban 

III.2. 
Fiatalok közösségépí-
tése 

 
            

  

NEET (Nem foglalkozta-
tott és sem oktatásban, 
sem képzésben nem ré-
szesülő fiatalok Európá-
ban) fiatalok bevonása 
a közösségi tereken 
megvalósuló progra-
mokba, akik a helyi em-
beri erőforrás fejlesztési 
terv alapján kerültek 
beazonosításra 

1. Közösségi tervezés állampolgári technikák képzés - 2 cso-
port x 60 óra 
2. Ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 20 óra x 2 
csoport 

Közösségi tervezés állampolgári techni-
kák képzés - 2 csoport x 60 óra 
Ifjúsági részvétel szolgáltatási modell 
műhely - 20 óra x 2 csoport 

KK: NEET klub; SzK: Ifjúsági közösségi 
tér. 

A könyvtár és művelődési 
ház programjai keretében 
bevonásra kerülnek az 
érintett fiatalok (külön-
böző önkéntes tevékenysé-
gekbe). 

      

III.3. 
Közösség egészségfej-
lesztése 

 
            

  Egészségfelmérést végző szűrőkamion biztosítása összesen 15 alkalommal. 
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Az egészséges életmód 
közösségi szintű meg-
erősítését, a közösség 
egészségkultúrájának 
fejlesztését célzó, élet-
mód váltást támogató 
programok szervezése, 
illetve az ehhez kapcso-
lódó helyi kommuniká-
ció (pl. programok, 
rendezvények, informá-
ciós napok, előadások) 

1. Egészségfelmérést végző szűrőkamion biztosítása az ösz-
szes település számára éves gyakorisággal a települési ren-
dezvényekhez kapcsolódóan 
2. Egészségnapok és egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
programok, szakkörök, előadások, műhelyek szerve-
zése az összes településen 

OPSKK: Korhatártalanul előadássorozat - 
tervezett témák: • egészségügyi előadá-
sok • táplálkozási irányzatok • lelki 
egészség • egyedül, de nem magányosan 
• önkéntesség, közösség • virtuális kö-
zösségek • internetezzünk Együtt sikerül! 
Életmódváltást támogató programok a 
résztvevők aktivitására építve szakembe-
rek vezetésével: előadássorozat kósto-
lókkal, filmklub - szenvedélybetegség, 
táplálkozási zavarok, sport a hétköznapo-
kon.VHS:  Egészségnap - Egészségnap 
100 fő részvételével.Életmódtábor 3 x 30 
fő részvételével, 3 x 5 napos időtartamra. 
Életmód tábor Mezőberényben 5 napos 
időtartamra, 30 fővel - a futamidő alatt 3 
alkalommal.Reformkonyha klubfoglalko-
zás Mezőberényben 20 fő részvételével 
15 alkalommalCiklus show foglalkozás 
10-14 éves lányok számára, szexuális fel-
világosítás 24 alkalommalBoldogabb csa-
ládokért iskolai program Mezőberényben 
5-12 osztályosok számára összesen 480 
órábanMódszertani bemutató - pedagó-
gusok, védőnők számára felkészítés, 2 
csoportban egyenként 6 napos módszer-
tani bemutatóval 

A családsegítő és gyermekjóléti intézmé-
nyek szervezésében megvalósuló preven-
tív programsorozat neves előadókkal 
Évente 2 alkalommal, összesen 6 alka-
lommalEgészségfejlesztő programsorozat 
a békési Szociális Központban elsősorban 
idősek számára.Bio-konyha szakkör mű-
ködtetése kétheti gyakorisággal 

  

Egészségnap szervezése a he-
lyi civil szervezetek bevonásá-
val (művelődési ház, Községi 
Sportkör, Köröstarcsa Hangu-
lat Brigád): sportágválasztó, 
védőnői tanácsadás, ingyenes 
állapotfelméréssel, dietetikus 
tanácsadás, véradás, szakor-
vosi előadás. Szűrőkamion, 
táplálkozási tanácsadás, 
egészségkonyha és ételkós-
toló,iIsmeretterjesztő előadá-
sok az egészségmegőrzés 
érdekében, jóga a természet-
ben; 

    

IV. 

A települési/térségi 
életminőség javítása, a 
vidék megtartó képessé-
gének fejlesztése, vala-
mint az ezzel 
kapcsolatos 
disszemináció támoga-
tása 

 

            

IV. 
1. 

A célcsoport helyben 
maradását ösztönző, a 
helyi életminőséget ja-
vító szolgáltatás-fejlesz-
tések programok 
megvalósítása: 

 

            

  

Közszolgáltatások elér-
hetővé tétele, helyi szol-
gáltatások 
továbbfejlesztése 

1. Erőforrástérkép szolgáltatási modell és műhely – 2 
csoport x 20 óra; célja, hogy alkalmazói segítséget 
nyújtson a települések, illetve az ott tevékenykedő 

  

Erőforrástérkép szolgáltatási modell 
és műhely – 2 csoport x 20 óra 
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Több települést érintő 
szolgáltatásfejlesztési 
cselekvési terv megvaló-
sítása a HEEFT szerintØ 
az alapellátást biztosító, 
illetve a nem állami 
fenntartású közszolgál-
tatási intézményekben 
foglalkoztatott szakdol-
gozók részére a hiány 
pótlását célzó, az elván-
dorlást csökkentő és a 
minőségi munkaerő 
megtartását szolgáló, 
az adott szakterületen 
megvalósuló kormány-
zati intézkedések céljai-
hoz illeszkedő 
beavatkozások megva-
lósításaØ az alapellá-
tást biztosító, illetve a 
nem állami fenntartású 
közszolgáltatások ellá-
tásában a megelőző jel-
leg erősítése, illetve az 
adott szakterületen 
ható szakpolitikai célok-
hoz illeszkedő progra-
mok indításaØ újszerű, 
felzárkózási célú helyi 
szolgáltatások beveze-
téseØ a település von-
zóvá tételét, annak 
növelését célzó szolgál-
tatások és programok 
indítása és bővítése 

szervezetek, közösségek, vállalkozások számára erő-
forrásaik felméréséhez, összehangolásához, illetve 
külső források felderítéséhez és bevonásához 
2. Békésen a krízisraktár létrehozása civil partner által 

  

SzK: Krízisraktárak (élelmiszer, ügyeletes 
gyógyszertár) létrehozása. 

        

 

Választható tevékenységek: 

 EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - tevékenységtábla IV.  
    Összesített Mezőberény Békés Kondoros Köröstarcsa Kamut Murony 

  Beruházások, felújítások 

Közösségi tér felújítása Kondoroson - injektált fal-
szigetelés 

    

Közösségi tér felújí-
tása Kondoroson - in-
jektált falszigetelés     

  

 Az önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó, kiegészítő, választható tevékenységek. A tevékenységcsoporton belül felsorolt tevékenységek közül legalább egy választása kötelező.   

1. 

A hátrányos helyzetű cso-
portok foglalkoztathatósá-
gának növelése, aktív 
munkaerő-piaci eszközök-
ben való részesedésének és 
munkaerő-piacon való meg-
jelenésének elősegítése, in-
tegrált 
foglalkoztathatóságot támo-
gató rendszer kialakítása 

 

            

1.a, 
Egészségtudatosság fejlesz-
tése: 

 
            

  

Egészségfejlesztő segítők 
(segéd-egészségőrök) vagy 
közösségi kapcsolattartók 
képzése és foglalkoztatása 

1. Munkahelyi szűrővizsgálatok - évente 7 db, összesen 
21 db munkahelyi szűrés 

            



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
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Jogszabályban rögzített, té-
rítésmentes, életkor szerinti 
szűrővizsgálatokon való 
részvételre ösztönzés, 
egyéni állapotfelmérés és 
kockázatbecslés, illetve az 
ehhez kapcsolódó egyéni ta-
nácsadás 

2. A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idő-
sek klubja rendezvényei, programjai Muronyban, Kon-
doroson és Mezőberényben 
3. Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékeny-
ségek: szülőklubok, baba-mama klubok a különböző 
konzorciumi településeken 
4. Egészségtanácsadó iroda működtetése és Minilabor 
létrehozása Köröstarcsán 

Munkahelyi szűrővizsgálatok - évente 
7 db összesen 21 db munkahelyi szű-
rés, (évi 7 db) 

    

Minilabor kialakítása, vérvé-
tel helybeni megoldása - le-
hetőséget szeretnénk 
biztosítani a lakosság szá-
mára a helyi vérvételre. A le-
adott mintákat heti 
rendszerességgel szállíta-
nánk be a laboratóriumba. 
Egészségtanácsadó iroda 
működése - heti 2 x 3 óra.     

  

Közösségi színtér modell-
programok megvalósítása 
az egészséges táplálkozás, a 
járványügyi ismeretek növe-
lése (e-bug program - sze-
mélyi higiéné/kézmosás, 
védőoltások, szexuális 
egészség-betegségek terje-
dése, antibiotikum haszná-
lat, stb.), veszélyes 
anyagokkal (vegyszerekkel, 
mérgező anyagokkal) kap-
csolatos ismeretek (a gyer-
mekek/felnőttek körében 
előforduló mérgezések meg-
előzésére) tekintetében 

  

          

  

A lelki egészség helyi, kiskö-
zösségi programjai, elsősor-
ban: 
Ø az idősek közösségben tar-
tását, szellemi és fizikai akti-
vitásuk megőrzését, 
fejlesztését célzó progra-
mok, 
Ø életeseményekkel össze-
függő krízis-állapotok meg-
előzését vagy támogatásban 
részesítését célzó kisközös-
ségi programok, benne önse-
gítő csoportok létrehozása 

VHS: Idősek aktivitásának, önellátó ké-
pességének megőrzését, illetve helyre-
állítását segítő programok.  

  

Lelki segítségnyújtás, 
idősek klubja, idősek 
aktvititását támogató 
programok. 

   Hagyományőrző gasztronómiai 
program az idősek vezetésével. 

  

Szülői készségek javítását 
célzó közösségi tevékenysé-
gek (szülőklubok) támoga-
tása 

VHS: Szülőklubok a gyermekjóléti szol-
gáltatásban lévő gyermekek szülei szá-
mára 3 x 4 alkalom X 4 óra. 
Családi életre nevelést segítő szülői tá-
jékoztató bemutató 12 alkalom. 

  

Szülőklub létrehozása, 
működésének támoga-
tása (évi 4 alkalommal). 

Szülőklub- játszóházzal - 
(10fő/alk.) 
Szeretnénk szülőklubot indí-
tani, helyi védőnői és család-
segítő szolgálattal 
együttműködve. A klubfog-
lalkozások alatt játszóházi 
felügyelet nyújtanánk a gyer-
mekeknek. A foglalkozások 
során rugalmasan szeretnénk 
igazodni a szülők igényeihez. 
Esetenként fejlesztőpedagó-
gussal, gyógypedagógussal 
vagy gyerekorvossal kiegé-
szülve. 

Szülőklub létrehozása, 
gyermekfelügyelet meg-
valósítása önkormányzati 
tulajdonban lévő épület 
helyiségeinek átalakításá-
val. 

  

1.b, 

A hátrányos helyzetű csopor-
tok munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének 
elősegítése egyéni fejlesztési 
tervtől függetlenül: 

 

            

  

Akadálymentes információs 
és tanácsadási szolgáltatá-
sok biztosítása 

 

            

1.c,  

A rendszeres, életvitelsze-
rűen megjelenő testmozgás 
támogatása: 
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Közösségi színtéren, lehetőség 
szerint szabadtéren, megszerve-
zett, szakember által irányított 
testmozgás 

1. Különböző testmozgással kapcsolatos programok és 
sport napok több településen 
2. Sportválasztást támogató, a helyi sportok kipróbálást 
lehetővé tevő sportágbörze megszervezése évente bé-
kési helyszínnel 

VHS: Villámcsődületek (flash mob) létre-
hozása Évente 2 alkalommal. 

KK: Madzagfalvi Napokon megvalósuló 
sportprogramok:  
- Madzagfalvi Futás, - Sárkányhajó ver-
seny, - Bringa túra, - Madzagfalvi futás. 

  

Sportnapok megszervezése 
évente: egészséges élet-
módra nevelés, a betegség-
megelőzés; közös sportolás 
Rubint Rékával - célunk az 
egészséges életmódra neve-
lés, a betegség megelőzés és 
a diák- és szabadidősport 
népszerűsítése. Nagy hang-
súlyt szeretnénk fektetni az 
aktív kikapcsolódásra. 
Programok: Sportágválasztó, 
ahol a Községi Sportkör szak-
osztályainak biztosítunk be-
mutatkozási lehetőséget. 
BMX bemutató, Mobil 
mászófal, ügyességi sport-
versenyek, Rövidített kézi-
labda és futball mérkőzések, 
Rubint Réka Alakreform. 1 
rendezvény/év, összesen 3 
rendezvény a futamidő alatt.     

  

Fiatalok iskolaidő utáni szerve-
zett, felnőtt által felügyelt test-
mozgás/sport/művészeti 
tevékenységei             

  

Életmód-sport (pl. futás, úszás, 
gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb 
zenés mozgásformák) klubok lét-
rehozása és működtetése 

  

KK: Zumba klub; Belencéres néptánc 
klub,  
- Zumba klub hetente 2 óra, havonta 4 
alkalom  - bevont létszám: 30 fő 
- Belencéres néptánc klub hetente 2 
óra, havonta 4 alkalom = havonta 8 óra 
x 9 hónap - bevont létszám: 30 fő 

Sport klubok: Aerobik, 
Kick-Boksz. 

      

  

Sportválasztást támogató sport-
börzék, szabadidősport-rendezvé-
nyek, amelyek alkalmasak a 
szabadidősport bázisának szélesí-
tésére és a speciális igényű vagy 
hátrányos helyzetű lakosságcso-
portok fizikai aktivitásra ösztön-
zésére és biztosítják számukra a 
rendezvények, események, sport-
eszközök és létesítmények elérhe-
tőségét   

KK+Ö: Sportágválasztó Börze, ahol felvo-
nulnak a város sportklubjai, bemutatják 
tevékenységüket, kipróbálhatóvé teszik 
az egyes sportágakat, így teremtve ked-
vet a rendszeres sportoláshoz. Évi 1 al-
kalommal.         

  

Szakszerű testmozgás-ta-
nácsadás magas kockáza-
túak részére könnyen 
elérhető helyszínen (pl. kö-
zösségi létesítmény, házior-
vosi rendelő v. szakrendelő) 

VHS:  Testmozgás- tanácsadások 
magas kockázatúak részére, havi 2 
alkalom. 

          

1.d, 

Szünidei gyermekétkeztetés-
hez kapcsolódó programok 
szervezése: az étkeztetés 
mellett nyújtott szabadidős 
programok megvalósítása 
szakszerű felügyelet mellett, 
ott, ahol legalább 10 jogo-
sult gyermek veszi igénybe 
az étkeztetést 

1. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
programok szervezése: napközis táborok - a csel-
lengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöl-
tése céljából az összes településen 

OPSKK: Nyári napközis gyermektá-
borok témák: népi kultúra, kéz-
művesség; gasztronómia; 
népmese; helytörténeti barango-
lások  
VHS:  Nyári táborok szervezése; 6 
x 5 nap időtartamban, 6 X 30 fő 
részvételével.  

Szünidei gyermekprogramok a 
csellengés megelőzésére a sza-
badidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 1 tábor szervezése kiemel-
ten a hátrányos helyzetűek szá-
mára. 
Nyári tábor Békésen hátrányos 
helyzetű gyermekek számára kéz-
műves tematikával. 
Nyári kézműves tábor. 

Nyári táborok meg-
szervezése Kondoro-
son: horgász, vívó, 
evangélikus, kézi-
labda, néptánc, foci, 
hátrányos, úszó, lo-
vas, kézműves. 

Nyári tábor a nyári 
gyermekétkeztetésben 
részesülők számára a 
művelődési házban.  
A nyári gyermekétkez-
tetésben érintett gye-
rekek számára 
szeretnénk egész na-
pos elfoglaltságot te-
remteni 5 napos tábor 
formájában, melynek a 
Szabó Károly Művelő-
dési Ház és Könyvtár ad 
otthont: 
- tábor ovisoknak, - 
sport napközis tábor 

 30 fő gyermekszá-
mára tábor szerve-
zése. 

Nyári gyermek tábor szer-
vezése Muronyban. 

2. 
A helyi kisközösségek társadalmi 
szerepének megerősítése 

 
            



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
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2.a,  

Közösségfejlesztéshez, közösség-
építéshez kapcsolódó tevékenysé-
gek: 

 

            

  

Közösségi munka, közösségfej-
lesztés és -építés, közösségterve-
zés, önkéntesség: 
Ø önsegítő csoportok ösztönzése, 
Ø a helyi lakosok bevonása saját 
problémáik megfogalmazásába 
és megoldásába 

1. Önkéntesmenedzsment képzés - 2 csoport x 30 óra 
2. Önkéntes koordinátor alkalmazása Mezőberényben 
3. Önkéntes fogadó szervezetek részére workshopok 
szervezése Békésen (2 csoport) 

            

  

Önkéntességen alapuló helyi 
kezdeményezések a helyi szol-
gáltatások minőségének növe-
lése érdekében: 
Ø Önkéntesek toborzása, felké-
szítése, koordinálása, segítése, 
önkéntes-, és iskolai közösségi 
szolgálatot koordináló helyi 
kezdeményezések megerősí-
tése. 
Ø A szolgáltató szervezetek, ön-
kormányzatok körében önkén-
tes koordinátorok képzése, 
foglalkoztatása               
Ø A szolgáltató szervezetek 
munkatársai körében az önkén-
tesek befogadását elősegítő 
tréningek szervezése. 
Ø Helyi szereplők által közösen 
megvalósított helyi önkéntes 
programok. 
Ø Újonnan létrejövő önkéntes 
pontok támogatása. 
Ø Önkéntesség kultúrájának 
helyi szintű elterjesztése. 
Ø Az önkéntesség társadalmi-
gazdasági felzárkózásban való 
aktív részvételét elősegítő jó 
gyakorlatok elterjesztése 

VHS: Önkéntesek toborzása, felkészítése, 
koordinálása, segítése, önkéntes- és is-
kolai közösségi szolgálatot koordináló 
helyi kezdeményezések felkészítése.* 
Önkéntes koordinátorok felkészítése, 
foglalkoztatása* Fogadószervezetek fel-
készítése, az önkéntesek fogadását elő-
segítő tréningek, workshopok 
szervezése.* Önkéntesség kultúrájának 
helyi szintű megerősítése, * Jó gyakorla-
tok megismertetése, elterjesztése: 
- 1 fő koordinátor alkalmazása napi 4 
órában  
- fogadószervezetek felkészítése, 
workshopok tartása 
- önkéntes menedzsment képzés  

          

2.b,  Fiatalok közösségépítése              

  

A jó gyakorlatok megismerteté-
sét, és a bemutatkozást szolgáló 
testvér- és partnertelepülések 
közötti kapcsolatok fejlesztése 

1. Ifjúsági referens foglalkoztatása – 2 fő (Békésen 
és Kondoroson) 
2. Generációk közti programok Békésen, Köröstar-
csán, Kamuton és Muronyban 
3. Ifjúsági klubhoz kapcsolódó programok szerve-
zése Békésen 

  

KK: Madzagfalvi napokon testvérvárosi 
találkozó- és a jó gyakorlatokat megis-
mertető konferencia szervezése, to-
vábbá elszármazottak és fiatal 
elszármazottak találkozójának szerve-
zése. A fiatal elszármazottak általában 
más településen válnak sikeressé. Fon-
tos, hogy a település ismerje ezeket a fi-
atalokat és megteremtse a kapcsolódás 
lehetőségét, bízva abban, hogy egy ré-
szük haza fog térni, így az elvándorlás 
folyamata megállítható és visszájára 
fordítható.     

Testvértelepülési 
programok (Ditró). 

Murony Község testvér –
települése Izsa község: 
kultúrán keresztül egymás 
hagyományainak, értékei-
nek megismerése. Az 
együttműködés a kultú-
rán keresztül egymás ha-
gyományainak, 
értékeinek megismerése. 

  

Tanösvények és vándortáborok, 
honismereti tábor útvonalak ki-
alakítása, (legfeljebb kis értékű 
eszközbeszerzéssel)             

  

Ingyenes internetelérés biz-
tosítása a közösségi tereken 

  

KK: A kulturális központ vezetékmentes 
(Wi-Fi) hálózatának kiépítése, a teljes 
intézmény lefedettségének biztosítása, 
sávszélesség növelés. Informatika terem 
kiépítése az ingyenes internetelérés biz-
tosítása érdekében, Wi-Fi lefedettség 
biztosítása Routerekkel, 10 gépes infor-
matikai terem létrehozása.         
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Olyan programok, akciók in-
dítása, melyek során a fiata-
lok segítenek az idősebb 
korosztály számára, majd 
ennek folytatásaként az idő-
sebbek viszonozzák ezt a fia-
taloknak (szívességcsere 
program) 

    

  

 
Köröstarcsán generá-
ciók közti közös progra-
mok szervezése évente 
4 alkalommal: 
- Régen és ma, de 
együtt jobb! - zeneis-
meretek, informatikai 
eszközök ismeretének 
cseréje. 
- Óvodások szereplése 
az Idősek napközijében 
- Színjátszó kör tagjai 
felolvasnak, verselnek 
az Idősek napközijében 
- Beszélgetés adatgyűj-
tés az eltűnőben lévő 
szokásokról, hagyomá-
nyokról, mesékről, re-
ceptekről az idősek 
napközije tagjaival stb. 
A beszélgetéseken fel-
jegyzett információkat, 
érdekességeket folya-
matosan közzé ten-
nénk a Tarcsai Híradó 
havilapban, így a tele-
pülés lakosságának szé-
lesebb rétegéhez 
jutnának el ezek az in-
formációk. 

    

  

A közösségi terekben a kor-
osztályi érdeklődésnek meg-
felelő, tartalmas programok 
elérhetővé tétele a fiatalok 
számára, ideértve a fiatalok 
folyamatos tájékoztatását 
az őket érintő képzési, tanu-
lási, ösztöndíj, továbbá a 
foglalkoztatáshoz, lakhatás-
hoz kapcsolódó lehetőségek-
ről 

  

Ifjúsági klubhoz tartozó progra-
mok szervezése:KK: Ifjúsági Klub 
létrehozása, amely alkalmat ad ze-
nei rendezvények lebonyolítására: 
Az ifjúsági klub tartalmának meg-
alkotásába be kívánjuk vonni a vá-
ros általános- és középiskoláinak 
diákjait. Ö: Könyvtárban közösségi 
tér biztosítása, iskolaidőn kívüli 
kulturális programok (szavalóver-
seny, vetélkedő, író-olvasó talál-
kozó stb.); Író-olvasó találkozó évi 
2 alkalommal.         

  

Az önkormányzatok részére 
önálló ifjúsági referens alkal-
mazása, tekintettel a 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
helyi önkormányzatok köte-
lező feladatairól szóló 13.§ 
(1) bekezdés   

KK+Ö: Ifjúsági referens alkalma-
zása - Ifjúsági referens alkalma-
zása. Feladata az ifjúsági 
koncepció végrehajtása és felül-
vizsgálata, önkéntesek toborzása 
és tevékenységük koordinálása 

Ifjúsági referens al-
kalmazása. 

      

2.c, 
Közösség egészségfejlesz-
tése: 

 
            

  

Alkoholfüggőség-megelőzés 
területén helyi figyelemfel-
hívó, a jogszabályi környe-
zet betartását támogató 
közösségi akciók szervezése; 
leszokást támogató klub-
szerű, önsegítő tevékenysé-
gek megvalósítása 

1. Az anyák egészségtudatos magatartását támo-
gató tevékenységek (baba-mama klub, tudatos 
családtervezés, babaúszás, anyatejes világnap) 
több településen 
2. Drogprevenciós programok, csoportok, képzések, 
konzultációk szervezése Mezőberényben 

            

  

Dohányzás-megelőzés terü-
letén, olyan helyi közösségi 
akciók szervezése, amelyek 
a nemdohányzók védelmé-
ről és a dohánytermékek fo-
gyasztásának, 
forgalmazásának egyes sza-
bályairól szóló 1999. évi XLII. 

VHS: Dohányzás- megelőzés, do-
hányzásról leszoktató programok 
szervezése 
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 EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - tevékenységtábla IV.  
    Összesített Mezőberény Békés Kondoros Köröstarcsa Kamut Murony 

törvényben foglaltak betar-
tatását célozzák, ill. segítik 
elő 

  

Egyéb szenvedélybetegsé-
gek megelőzésével kapcso-
latos prevenciós programok 
megvalósítása; helyi problé-
matérkép és cselekvési terv 
készítése, megvalósítása; a 
programok monitoring rend-
szerének kidolgozása, ered-
ményességének mérése, 
értékelése, nyomonkövetési 
terv készítése és megvalósí-
tása 

VHS: "Nem vagy egyedül" 
drogprevenciós és mentálhigiénés 
program  
Fiatalok, prevenciós csoportja 6 
óra x 12 alkalom  
Szakember csoport 4 x 10 óra  
Egyéni konzultációs lehetőség, 
serdülőknek, fiataloknak 36 alka-
lom x 8 óra  
Családi konzultációs lehetőség 36 
alkalom x 4 óra 

          

  

Az anyák egészségtudatos 
magatartását támogató 
kommunikációs kampányok 
(hangsúlyt helyezve az első 
1000 napra, összekapcsolva 
a fogantatástól a 6. életévig 
tartó időszakot – a legalább 
6 hónapos korig tartó kizá-
rólagos anyatejes táplálás/ 
szoptatás népszerűsítése, a 
csecsemőkori túlzott súly-
gyarapodás elkerülése, ve-
szélyeinek megismerése; a 
kisgyermek otthoni táplálá-
sában az egészséges táplál-
kozás (kevesebb só, cukor 
fogyasztása, vízivás fontos-
ságának hangsúlyozása) 
népszerűsítését célzó akciók, 
rendezvények, előadások 
szervezése, a megfelelő 
hosszúságú alvás fontossá-
gát hangsúlyozó ismeretek 
átadása) 

VHS: Anyák felelősség- és egész-
ségtudatos magatartásának fej-
lesztését célzó programok.  
Anyatejes világnaphoz kapcsolódó 
rendezvény évente 1 alkalommal. 
Baba-mama klub, baba-mama 
torna 3 x 12 alkalom. 

SzK: Tudatos családtervezés védő-
női programmal félévente. 

Baba-mama klub 
havi 2 alkalommal. 

Babaúszás - uatazással 
Békésre - 4 fő/alkalom. 

    

3. 

A vidék megtartó képessé-
gének erősítése, valamint az 
ezzel kapcsolatos értékköz-
vetítés támogatása 

 

            

3.a, 

A fiatalok megélhetési kö-
rülményeinek, és helyben 
maradásának erősítése: 

 

            

  

Az önkormányzat területén 
lévő szórakozóhelyek bizton-
ságának növelése (pl. térfi-
gyelő rendszer fejlesztése, 
közterület-felügyelet) 

1. Békés kártya fejlesztése 
2. Ösztöndíj programok kialakítása Békésen és Kondo-
roson 

    
Térfigyelő rendszer 
kiépítése.       

  

Települési ösztöndíj lehető-
ségek kialakítása a középis-
kolai oktatásban és 
felsőoktatásban tanuló fia-
talok részére   

Ö: Középiskolai ösztöndíj a rászo-
ruló és tehetséges fitalok helyben 
megtartása érdekében.  

Ösztöndíj a középis-
kolai oktatásban ta-
nulók számára.       

  

Települési kedvezmény kár-
tya rendszer kialakítása 

  

KK: Békés Kártya fejlesztése - 
üzelti partnerek bevonása, marke-
tingrendszer kiépítése, vállalkozók 
mentorálása- és közösségépítése.         

Rövidítések: 

 OPSKK: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Mezőberény 

 VHS:  Városi Humán Segítő és Szociális Szolgálat 

 Ö: Önkormányzat 

 SZK: Békés Város Szociális Szolgálató Központ 

 KK: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, azaz kulturális központ 
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A fentebb bemutatott igény- és szükségletfelmérésre alapozva, ill. a már korábban vázolt közösségi 

tervezési alkalmakon a célcsoporttal együtt alakítottuk ki jelen kiírásnak megfelelő projekttervünket. 

Alább ennek részletes bemutatása következik, a pályázati felhívás által bemutatott tevékenység bon-

tásnak megfelelően. 

Kötelező tevékenységek 

I. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok 

megvalósítása 

a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően  

b) alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvaló-

sítása 

c) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása 

A Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben részletesen leírásra kerültek a feltárt kapacitáshiányok kikü-

szöbölésére szolgáló foglalkoztatási és képzési tevékenységek. Felsorolás szerűen ezek a következők. 

- Pszichológus, gyógytornász (2 fő részállásban), szociális asszisztens (2 fő) és jogi tanácsadó alkal-

mazása 

- Képzések: 

 3 fő szociális szektorban dolgozó munkatárs mediátori képzése Kondoroson 

 1 fő szociális munkás továbbképzése családterapeuta végzettség megszerzésére Ka-

muton 

 Közösségfejlesztés képzés - az önkormányzati és önkormányzati intézményi dolgozók 

számára csoportos képzés, 120 óra 20 főnek 

 Kiégést megelőző burnout tréningek Mezőberényben - a szociális területen és a köz-

művelődés területén dolgozók számára 30-30 órában összesen 30 főnek 

 Szervezetfejlesztő tréningek Mezőberényben - a szociális területen és a közművelő-

dés területén dolgozók számára - 30 főnek 

 Védőnő továbbképzése Mezőberényben - babamasszázs tanfolyam 

 Mezőberényben életmód tanácsadó képzés 

 Békésen mediátor képzés: 4 fő; szociális gondozó és ápoló 10 fő 

 Békésen a szociális szektorban dolgozók számára szupervízió: 60 fő; coaching 5 fő 

 Önkormányzati humán közszolgáltatáshoz képzés: irodai excel, TB ügyintéző 

 

II. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának ja-

vítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv 

alapján 

- Egyéni fejlesztéssel kapcsolatban mentorok alkalmazása (összesen 5+3 fő) 



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
 

41 

- Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 300 fő számára - elkészülnek a felhívás keretében 

adott személyekhez kapcsolható egyéni fejlesztési tervek 

- A vidékre jellemző kézműves szakmák visszatanítását szolgáló egyenként 60 órás tanfo-

lyamok a célcsoport számára: 1. gyékény-, csuhé- és szalmatárgy készítés, 2. kosárfonó, 

3. nemezkészítő, 4. mézeskalács készítő - összesen 60 fő számára 

- Békési Kulturális Központban közösségi műhely szolgáltatás 

- Öngondoskodás és termékfejlesztés elméleti- és gyakorlati foglalkozások a Békési Kultu-

rális Központban 

- Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése - együttműködési 

kompetencia fejlesztés (2 csoport x 20 óra) 

- Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési technikák képzés (2 csoport x 60 óra) 

- Békési Kulturális Központban "Csináld magad" szakkörsorozat mentorálással 

- Mezőberényben alacsony iskolai végzettségűek számára számítógépes alapismeretek 

tanfolyam 

- Mezőberényben alacsony iskolai végzettségűek számára gépírás és szövegszerkesztés 

tanfolyam 

- Informatika oktatás hátrányos helyzetűeknek Kondoroson 

2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésé-

nek elősegítése 

- Társadalmi integráció és inklúzió képzés munkáltatóknak (60 óra) 

- Innovatív programok tematikájának kidolgozása, valamint innovatív program megvalósí-

tása a mélyszegénységben élők számára 

III. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 

1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek 

- Közösségszervező alkalmazása Békésen és Mezőberényben 

- Különböző települési kulturális és hagyományőrző rendezvények megszervezése minden 

településen 

2. Fiatalok közösségépítése 

- Közösségi tervezés állampolgári technikák képzés - 2 csoport x 60 óra 

- Ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 20 óra x 2 csoport 

3. Közösség egészségfejlesztése 

- Egészségfelmérést végző szűrőkamion biztosítása az összes teleülés számára éves gyako-

risággal a települési rendezvényekhez kapcsolódóan 

- Egészségnapok és egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok, szakkörök, előadások, 

műhelyek szervezése az összes településen 

- Egészségfejlesztés szolgáltatási modell és műhely (2 csoport x 20 óra) 
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IV. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, vala-

mint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 

1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejleszté-

sek programok megvalósítása 

- Erőforrástérkép szolgáltatási modell és műhely – 2 csoport x 20 óra; célja, hogy alkalma-

zói segítséget nyújtson a települések, illetve az ott tevékenykedő szervezetek, közössé-

gek, vállalkozások számára erőforrásaik felméréséhez, összehangolásához, illetve külső 

források felderítéséhez és bevonásához 

- Békésen a krízisraktár létrehozása civil partner által 

 

Választható tevékenységek 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci 

eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, in-

tegrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása 

a) Egészségtudatosság fejlesztése 

- Munkahelyi szűrővizsgálatok - évente 7 db, összesen 21 db munkahelyi szűrés 

- A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai 

Muronyban, Kondoroson és Mezőberényben 

- Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klu-

bok a különböző konzorciumi településeken 

- Egészségtanácsadó iroda működtetése és Minilabor létrehozása Köröstarcsán 

c) A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása 

- Különböző testmozgással kapcsolatos programok és sport napok több településen 

- Sportválasztást támogató, a helyi sportok kipróbálást lehetővé tevő sportágbörze meg-

szervezése évente békési helyszínnel 

d) Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett 

nyújtott szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett, ott, ahol leg-

alább 10 jogosult gyermek veszi igénybe az étkeztetést 

- Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: napközis táborok - a 

csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából az összes településen 

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 

a) Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek 

- Önkéntesmenedzsment képzés - 2 csoport x 30 óra 

- Önkéntes koordinátor alkalmazása Mezőberényben 

- Önkéntes fogadó szervezetek részére workshopok szervezése Békésen (2 csoport) 
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b) Fiatalok közösségépítése 

- Ifjúsági referens foglalkoztatása – 2 fő (Békésen és Kondoroson) 

- Generációk közti programok Békésen, Köröstarcsán, Kamuton és Muronyban 

- Ifjúsági klubhoz kapcsolódó programok szervezése Békésen 

c) Közösség egészségfejlesztése 

- Az anyák egészségtudatos magatartását támogató tevékenységek (baba-mama klub, tu-

datos családtervezés, babaúszás, anyatejes világnap) több településen 

- Drogprevenciós programok, csoportok, képzések, konzultációk szervezése Mezőberény-

ben 

3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés tá-

mogatása 

a) A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése 

- Békés kártya fejlesztése 

- Ösztöndíj programok kialakítása Békésen és Kondoroson 

 

Innovatív elemek, tekintettel a helyi sajátosságokra:  

Az innováció mindig adott térségben és adott társadalmi-gazdasági közegben vizsgálandó. Így egyes 

tevékenységek, programok, amelyek máshol már jól bejáratott lehetőségek, a konzorcium települé-

sein újszerűek. A jelen projekt keretében a következő innovatív elemeket azonosíthatjuk: 

- Települési kedvezménykártya bevezetése: nagyban növelheti a „városhoz tartozás” érzé-

sét, valamint hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez, növekedéséhez is. (Békés) 

- Innovatív modellprogram a mélyszegénységben élőknek: A projektpartnerek tapaszta-

lata alapján a hátrányos helyzetű, sokszor mélyszegénységben élő munkanélkülieknél az 

alapvető megjelenés, öltözet, beszéd is akadályozó tényező, hogy bármilyen munkát 

kaphassanak. Ennek kiküszöbölésére egy szociális területen működő nonprofit szerveze-

ten keresztül a következő szolgáltatásokat nyújtjuk 15 kiválasztott álláskeresőnek: - esz-

tétikai fogászat; - fodrász; - öltözék; - egészségügyi vizsgálat; - valamilyen alapképzés (pl. 

KRESZ és jogosítvány férfiak számára); - beszédművelés; - egyéb szükséglet ahhoz, hogy 

könnyebben munkába álljon (pl. mosógép, kazán, egyéb lakhatási körülmények javítása 

stb.).  

- Innovatív programok tematikájának kidolgozása: a mélyszegénységben és hátrányos 

helyzetben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek 

munkaerőpiacra jutásának támogatására és az őket segítő szervezetek hatékonyságának 

javítására. Módszertan: Kutatás, esettanulmányok, jó gyakorlatok feldolgozása, progra-

mok kidolgozása 
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A pontozás során előnyt jelentő szempontok: 

Szempont Teljesítése 

A projekt a minimálisan előírt 

indikátor és számszerűsített 

szakmai elvárás értékek vala-

melyike esetén magasabb ér-

téket vállal. 

 

A projekt „A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közös-

ségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért szemé-

lyek száma” indikátor esetében 750 fő helyett 950 főt vállal, ezzel több 

mint 25%-kal magasabb értéket vállal.  

Pont: 4 pont 

A fejlesztés összhangban áll a 

Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégiával, és 

ez bemutatásra került. 

Igen, az összhangot az 1.6.3 pontban részletesen bemutattuk. 

Pont: 1 pont 

A fejlesztések integrált, új-

szerű, innovatív jellegűek, és 

ez bemutatásra került. 

Igen, több intézkedés is innovatív, amelyeket a 2.3 fejezet tevékenység-

táblájában bemutattunk.  

Pont: 1 pont 

A fejlesztés hozzájárul a Kor-

mány által elfogadott nem-

zeti térségfejlesztési 

programok megvalósulásá-

hoz. 

Igen, az 1.6.5 pontban részletesen bemutatva. 

Pont: 1 pont 

 

Konzorciumi formában be-

nyújtott támogatási kérelem 

esetében legalább egy kon-

zorciumi tag az alábbiak vala-

melyike (…) 

Nem, de a projektmegvalósítás során számos civil szervezettel és a 

nemzetiségi önkormányzatokkal messzemenően együttműködünk. 

Pont: 0 pont 

 

Építési tevékenység indoklása 

Közösségi tér felújítása Kondoroson - injektált falszigetelés 

 Az önkormányzat épületének pincéjében (melyet közösségi térré alakítunk) a vizes, salétromos, egészség-

károsító falak utólagos, lokális vegyi szigetelése. Az úgynevezett injektált tömbszigetelés során MC Injekt 

GL-95TX típusú, speciális három komponensű, akrikált gélt juttatnak a falazatba, mely póruszáró és 

hidrofóbizáló hatású a megszilárdulást követően. 

A közösségi térben számos programelem kerül megvalósításra (ifjúsági, közösségi programok) A helység 

korábban nem volt közösségi térnek használva, a használhatósághoz szükséges a felújítás. A közösségi tér 

helyszíne jelenleg használatlan, salétromos.  

 

Eszközbeszerzés indoklása 

Az eszközök beszerzésének indoklására a 2. sz. mellékletben kerül sor. 
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2.4. A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK, VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÁSOK, 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, NEVELÉSI TANÁCSADÓK HUMÁN KAPACÍTÁSÁNAK 

NÖVELÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 

A humán kapacitások fejlesztését a következő tevékenységek biztosítják: 

- Pszichológus, gyógytornász (2 fő részállásban), szociális asszisztens (2 fő) és jogi tanácsadó alkal-

mazása 

- Képzések: 

 3 fő szociális szektorban dolgozó munkatárs mediátori képzése Kondoroson 

 1 fő szociális munkás továbbképzése családterapeuta végzettség megszerzésére Kamuton 

 Közösségfejlesztés képzés - az önkormányzati és önkormányzati intézményi dolgozók szá-

mára csoportos képzés, 120 óra 20 főnek 

 Kiégést megelőző burnout tréningek Mezőberényben - a szociális területen és a közművelő-

dés területén dolgozók számára 30-30 órában összesen 30 főnek 

 Szervezetfejlesztő tréningek Mezőberényben - a szociális területen és a közművelődés terü-

letén dolgozók számára - 30 főnek 

 Védőnő továbbképzése Mezőberényben - babamasszázs tanfolyam 

 Mezőberényben életmód tanácsadó képzés 

 Békésen mediátor képzés 4 fő részére; szociális gondozó és ápoló képzés 10 fő részére 

 Békésen a szociális szektorban dolgozók számára szupervízió: 60 fő számára; coaching 5 fő 

részére 

 Önkormányzati humán közszolgáltatáshoz képzés: irodai Excel, TB ügyintéző 

A tevékenységeket részletesen a 2.3-as fejezetben mutatjuk be. 

A humán közszolgáltatásokat végző intézményeket célzó on-line kérdőívünkben megkérdeztük, hogy mi-

lyen ösztönző támogatási formákra lenne szükség munkavállalói oldalról, amennyiben erre lehetőség 

lenne. A válaszadó 17 intézmény közül 15-en a bér- és járulék támogatásokat tartják a legfontosabbnak, 

míg 14 intézmény tartja elengedhetetlennek a képzési költséghez kapcsolódó támogatásokat, valamint a 

vizsgadíj költségeihez való hozzájárulást. Pályázatunk keretében tehát ezeket az ösztönző támogatási for-

mákat kezeljük prioritásként, mivel ezekre mutatkozik a legnagyobb igény. 

 

2.5. AZ INTÉZMÉNYHIÁNYBÓL EREDŐ HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK 

BEMUTATÁSA 

A konzorcium településein a humán közszolgáltatásokat nyújtó intézményrendszerben jelentkező szolgál-

tatáshiányra nyújt megoldást a pályázat keretében a szakemberek (pl. pszichológus, gyógytornász, jogi ta-

nácsadó, szociális asszisztens) alkalmazása, illetve a jelenleg is az intézményrendszerben dolgozók képzése 

(fentebb felsorolva). Így a konzorcium településein pótolni lehet az intézményrendszerben jelentkező szol-

gáltatáshiányt.  

A helyi társadalomba gyengébben integrált csoportok bevonódását segítő intézmények sok konzorciumi 

településen hiányoznak vagy kapacitáshiányosan működnek. Az ifjúsági referensek, mentorok, közösség-

szervezők alkalmazása, közösségi terek működtetése, valamint a munka világa kultúráját megismertető 

programok ezen az intézményi hiányosságon enyhítenek. 
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A munkaerőpiaci szolgáltatások, a foglalkoztatás elősegítését szolgáló programok (fejlesztési tervek, kép-

zések, mentorálások) szintén az összes településen megjelennek, így nem merül fel hátrány abból, hogy 

nincs adott intézmény minden településen.  

A helyi szűrővizsgálatok és szakrendelések hiányán segít a helyben megvalósuló ingyenes szűrővizsgála-

tokra való időleges lehetőség nyújtása szűrőkamionok segítségével. Emellett munkahelyi szűrővizsgálato-

kat is biztosítunk. 

 

2.6. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKKAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

A konzorciumi partnereknél a helyi tervezési folyamatok esetében törekedtünk arra, hogy biztosított 

legyen az esélyegyenlőség, a könnyű hozzáférhetőség és a szükségesség elvei annak érdekében, hogy 

a fejlesztés célcsoportjainak igényeihez minél szélesebb körben érvényesülhessenek. A tervezés során 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi men-

torokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésé-

nek részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel a 6 konzorciumi 

partner helyi esélyegyenlőségi programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladato-

kat. 

Az EFOP-1.5.3 projekt célkitűzései illeszkednek a települések meglévő esélyegyenlőségi programter-

veihez. Az önkormányzatok mindegyike törekedett a programok tervezése során az esélyegyenlőtlen-

ségek csökkentésére és az esetleges egyenlőtlenségek lehetséges felszámolására. A betervezett 

program elemek célja az, hogy olyan helyi társadalmat erősítsen, ahol minimalizálódik a hátrányos 

megkülönböztetés jelenléte, működik az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a hátrányos hely-

zetű csoportok számára.  A helyi akciótervek esélyegyenlőségi intézkedéseknek megfelelően olyan 

tevékenységeket tartalmaz, amelyek közvetlen és pozitív hatással vannak a releváns jogszabályokban 

nevesített célcsoportok életminőségére. 

A konzorciumban résztvevő településeknél általában előforduló probléma a szakképzett munkaerő 

hiánya, az alacsony képzettség és a hátrányos helyzetűek, illetve a mélyszegénységben élők körében 

a tartós munkanélküliek magas száma – jellemző az alacsony foglalkoztatottság. Az Esélyegyenlőségi 

tervekben különböző intézkedések segítenének a problémán, így a felnőttképzés lehetősége, külön-

böző tanácsadási programok, illetve különböző szakképzések indítása a helyi igényekre alapozva. A 

program során a települések kiemelten figyelnek erre a problémára, így Mezőberényben pályatanács-

adás, karriertervezés, számítógépes, gépírás és internet használati képzések indulnak, illetve álláske-

resési tréninget is szerveznek. Ezen kívül a munkáltatók számára is tartanak felkészítést. Fontos 

feladat innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a 

hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására és az őket segítő szervezetek ha-

tékonyságának javítására. Kondoros is az informatika tudásban látja a jövőt, így irodai Excel használati 

tanfolyamot és informatika oktatást tervez a hátrányos helyzetűeknek. Békés célja, hogy a rászoruló 

és tehetséges fiatalokat helyben tartsa, ennek értekében középiskolai ösztöndíjjal szeretné támogatni 

őket. 

A nők és a gyermekek esélyegyenlőségének növelése érdekében az intézkedési tervekben különböző 

ingyenes segítő programok és a rugalmas munkahely teremtése került megfogalmazásra, emellett 
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étkezési és iskola támogatásokat, képzéseket, tréningeket terveztek. A pályázat ennek mentén ki-

emelt figyelmet fordít a családok, valamint az őket segítő szociális munkások, ifjúsági referens és vé-

dőnők felé, Békésben, Mezőberényben és Kamuton a szociális dolgozók továbbképzése került 

betervezésre, valamint plusz szakemberek alkalmazása és képzése Kondoroson és Köröstarcsán. Min-

den településen szerveznek a gyermekek számára nyári táborokat, ahol a gyermekek a népi kultúrá-

val, kézművességgel és a sport, a mozgás fontosságával is megismerkedhetnek – ezek által egész 

napos hasznos elfoglaltságot teremtenek számukra.  Békés a családsegítő és gyermekjóléti intézmé-

nyek szervezésében valósítana meg preventív programsorozatot, Kondoros a könyvtár és művelődési 

ház programjai keretében vonná be az érintett fiatalokat, míg Köröstarcsa a helyi civilekre építve szer-

vezne különböző tanácsadásokat.  

Az idősek körében gyakori probléma az elmagányosodás, a társas kapcsolatok hiánya és az ezzel járó 

lehangoltság. A társas kapcsolatok fontos fogódzót, támpontot jelentenek, mert képesek kizökken-

teni, átlendíteni az egyént személyes aggodalmain, gátlásain. Kifejezett hangsúlyt érdemelnek a tá-

mogató kortárs és sorstárs csoportok, ahol az egyén hasonló nehézséget, veszteséget átélt 

személyekkel találkozhat, ezen keresztül segítve a feldolgozást. A csoport támogató ereje abban van, 

hogy egy közösségben sokkal inkább felerősödnek azok a tulajdonságok, amiket önmagunkban és má-

sokban szeretünk, lehetővé téve azt, hogy a pozitív tulajdonságok megélése által önmagunkra és má-

sokra is reményteljesen tudjunk tekinteni. Az egészséges életmód segítségével az időskori betegségek 

egy része elkerülhető vagy részben megelőzhető. Ennek mentén Mezőberény az idősek aktivitását 

célzó programokat tartana, Kondoroson ezt lelki segítségnyújtással szeretné kiegészíteni, míg Körös-

tarcsa a generációk közötti közös programokkal szeretné segíteni az időseket és gyermekeket egy-

aránt. Murony a hagyományőrző és életmód programok megrendezésével támogatná az időseket. 

 

2.7. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 

A fejlesztési program megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható 

ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. A Felhívásban rögzített indiká-

torok és számszerűsített szakmai elvárások hivatottak szolgálni a fejlesztés Felhívás szerinti teljesülé-

sét. Az alábbi táblázat összesítve rögzíti ezen mérőszámok értékeit, azok időbeli előrehaladását. 

Monitoring mutatók:  

 2018.11.30 2020.08.31 2023.08.31. Összesen 

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző prog-
ramokban részt vevő személyek száma  

100 200  200 

A munkaerő-piaci integráló programokba be-
vont hátrányos helyzetű személyek száma  

100 230  230 

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve 
a marginalizálódott közösségeket, például a ro-
mákat) résztvevők száma  

100 200  200 

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett 
intézmények száma  

3 5  5 

A program elhagyását követően a munkaerőpi-
acra, vagy munkaerő-piaci programba belépők 
száma  

  50 50 
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Indikátorok, műszaki-szakmai eredmények:  
 

Mérőszám megnevezése 
Mérték-

egység 

1.  

mérföldkő  

2018.08.31. 

2.  

mérföldkő 

2018.12.31. 

3.  

mérföldkő 

2019.08.31. 

4.  

mérföldkő 

2020.08.31. 

(Összesen) 

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző 

programokban részt vevő személyek száma  
fő 100 150 200 200 

A munkaerő-piaci integráló programokba 

bevont hátrányos helyzetű személyek száma 
fő 100 200 200 230 

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (bele-

értve a marginalizálódott közösségeket, pél-

dául a romákat) résztvevők száma 

fő 100 150 150 200 

A program elhagyását követően a munkaerő-

piacra, vagy munkaerő-piaci programba be-

lépők száma 

fő 0 0 0 50 

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett 

intézmények száma 
db 3 5 5 5 

A projekt valamely programelemébe bevont 

személyek aránya 
fő 1300 1950 2600 3900 

Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a 

projektnek köszönhetően elhelyezkedő szak-

emberek száma 

fő 0 5 10 15 

Család és gyermekjóléti szolgálatok preven-

ciós szerepének megerősítése érdekében in-

dított, preventív jellegű programokon részt 

vett személyek 

fő 200 300 450 700 

Elkészített egyéni fejlesztési tervek db 50 100 200 300 

Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglalkoz-

tathatóság szempontjából fontos kompeten-

ciák fejlesztését célzó programelemben 

résztvevők 

fő 0 50 150 300 

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges 

munkaerőpiacra jutását támogató progra-

mokba nem egyéni fejlesztési terv alapján 

résztvevők 

fő 50 100 200 350 

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges 

munkaerőpiacra jutását támogató progra-

mok (aktív munkaerő-piaci eszközök) 

db 1 2 3 3 

Mentori tevékenységgel elért személyek 

száma 
fő 0 50 100 200 

A lakosság egészségmagatartásának fejlesz-

tését célzó közösségi egészségnevelési és 

egészségfejlesztési programokkal elért sze-

mélyek száma 

fő 300 450 650 950 

Közösségi fejlesztési folyamatokban részt-

vevő helyi lakosok száma 
fő 80 120 250 400 

A helyi közösségekben való szerepvállalásra 

felkészítő programokon résztvevők 
fő 40 60 80 120 

Fiatalok közösségépítése tevékenység cso-

porthoz tartozó programokba bevontak 
fő 50 75 100 150 

A helyi életminőség javítását célzó, és a cél-

csoport helyben maradását ösztönző progra-

mok száma 

db 2 3 5 8 
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A fiatalok helyben maradását ösztönző szol-

gáltatások/programok száma 
db 2 3 5 8 

 

Mérföldkövek: 

Mérföldkő megneve-
zése: 

Projekt első teljes éve 

Sorszám: 1. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2018.08.31 

Megvalósítani terve-
zett eredmények le-
írása ((1000k):  

Támogatási összeg legalább 10 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be a kedvezményezett. A projekt-
menedzsment szervezet feláll, a tervezett eszközbeszerzések megvalósulnak, a szakmai tevékeny-
ségek megkezdődnek és a megvalósítás első évére tervezett programok is megvalósulnak.   

Mérföldkő megneve-
zése: 

Projekt 2. mérföldkő 

Sorszám: 2. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2018.12.31 

Megvalósítani terve-
zett eredmények le-
írása:  

A projektbe bevont személyek tervezett létszámának aránya eléri legalább a 40%-ot, a szervezet-
fejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma eléri a 60%-ot, valamint a kedvezménye-
zett a Felhívás 3.7.1 pontban megfogalmazott indikátor részértékekről beszámol, és a támogatási 
összeg legalább 35 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be. 

Mérföldkő megneve-
zése: 

Projekt második teljes éve  

Sorszám: 3. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2019.08.31 

Megvalósítani terve-
zett eredmények le-
írása:  

A projekt második teljes éve, a bevont személyek tervezett létszámának aránya eléri legalább a 
600%-ot, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma eléri a 70%-ot, vala-
mint a kedvezményezett a Felhívás 3.7.1 pontban megfogalmazott indikátor részértékekről beszá-
mol, és a támogatási összeg legalább 65 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be.    

Mérföldkő megneve-
zése: 

Projekt fizikai befejezése 

Sorszám: 4. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2020.08.31 

Megvalósítani terve-
zett eredmények le-
írása:  

A projekt fizikai befejezése, amely dátummal a projektben vállalt mutatók eredményei 100 %-ban 
megvalósultak, és a támogatás legalább 90 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be a kedvezményezett. 
Az összes szakmai és adminisztratív tevékenység megvalósult.  
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

Mezőberény 

Mezőberény Békés megyében, Békéscsabától északra, Békés és Köröstarcsa közt fekvő település. A legfris-

sebb mérési adatok szerint a város teljes lakossága 2016. január elsején a KSH helységnévtára alapján 10 

148 fő. Mezőberény is része a megye központi részét magában foglaló Közép-békési Centrumnak, amelyet 

a Békéscsaba, Gyula, Békés városhármas mellett további kisvárosok és községek alkotnak. Mezőberény 

közlekedési helyzete kedvező, mivel a városban megáll a Budapest– Békéscsaba–Lökösháza vonalon köz-

lekedő minden hazai és számos nemzetközi szerelvény. A közúti kapcsolatrendszer is jónak mondható, hi-

szen a 47-es, a 46-os, valamint a 470-es főközlekedési utak Mezőberényben keresztezik egymást. A 2013-

ban életre hívott járási rendszerben Mezőberény a Békési járásba tagozódott be további hat településsel 

együtt.  

Mezőberényt a legtöbb alföldi településhez hasonlóan mezővárosként tartjuk számon. A város belterülete 

folyamatosan nőtt az eltelt időszak során. A településen három nemzetiség él együtt. Ennek köszönhetőek 

a mai településrészek elnevezései is: Tótvég, Németvég, Magyarvég. Tőlük elkülönülnek a kertvárosi ré-

szek, illetve a település központja. Utóbbi tömöríti magában az igazgatási és az egyéb intézményhálózat 

többségét. 

 

Békés 

Gyulától északnyugatra, Békéscsaba és Mezőberény közt fekvő település. Békés város jellegzetessége a 

rendkívüli méretű külső kertövezet, amely a lakóterülettel közvetlenül határos, és mintegy 3000 békési 

család háztartásának fontos bázisa. Főleg szilva- alma-, meggy-, cseresznye- és diófák, konyhakerti növé-

nyek lelhetők fel. 

Az utóbbi 200 évben tucatnál többször fordult elő a térségben földrengés. Közülük a legjelentősebb pusz-

títást az 1978-as, a Richter-skála szerinti 4,5-es erősségű rengés okozta, melynek epicentruma Békés volt. 

A település legfontosabb folyóvize napjainkban a Kettős-Körös, amely az 1855-57 közötti folyószabályozást 

megelőzően Békés területén, ma Doboz-Szanazugnál összefolyó Fekete- és Fehér-Körösből keletkezett. 

 

Kondoros 

Kondoros Békés megyében, a 44-es főút mentén található, Szarvastól 22 km-re délkeletre, Békéscsabától 

22 km-re északnyugatra, Orosházától 25 km-re északkeletre fekszik a Szarvasi Járásban. Megközelíthető-

sége kiváló, gépjárművel és tömegközlekedéssel is egyaránt jól elérhető. Földrajzi adottságára jellemző, 

hogy gazdasági és idegenforgalmi vonzerővel bíró városok és községek középpontjában helyezkedik el 

(Szarvas, Békéscsaba, Gyula, Szabadkígyós, Gyomaendrőd). Állandó népessége a 2015-ös KSH adatok sze-

rint 4997 fő, csökkenő tendenciával. A település külterületének 95%-a művelhető földterület, kiváló minő-

ségű termőfölddel. A régi időkben Kondoros név alatt egy nagyobb földterület volt értendő, amely Szarvas, 

Endrőd, Békéscsaba határaiba ékelve, ősidőktől fogva e néven volt ismeretes. E községek mindegyike ren-

delkezett Kondoros nevezetű határrésszel. A mai város alapjait képező Kondoros község 1875. december 
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23-án alakult meg. Kondoroson jelentős a szlovákság száma, a településen Szlovák Önkormányzat is talál-

ható. A tiszta szlovák, népnyelven tót őslakosság kulturális értékeit és hagyományait a mai napig ápolják, 

gyakorolják az itt élők. Az önkormányzat által fenntartott intézmények (kulturális, oktatási, településellátó) 

és a helyi egyházak mellett, a mintegy 30 kulturális feladatokat is vállaló civilszervezet közösségi program-

jaival, rendezvényeivel teszik sokszínűvé a település társadalmi és kulturális életét, német, szlovák, nem-

zetközi kapcsolatrendszerét. 

 

Köröstarcsa 

Köröstarcsa a Dél-Alföldön, Békés megyében, Mezőberénytől 7 km-re található. A község a Kettős-Körös 

bal partján fekszik. 

Köröstarcsa viszonylag „érintetlen", a korábbi modernizációtól fertőzetlen építészetű „falu" maradt, a je-

lentős infrastrukturális fejlődés ellenére.  

A XIII. századtól - írásos feljegyzések által bizonyítottan - létező település mindig is jellegzetesen körösi 

halászfalu volt.  

A településszerkezetet északkeleti-északi oldalról behatárolják az élővizű Kettős-Körös és a mai nevén Pap-

rév-zugi holtág, melynek valamikori élettere mentén alakult ki az alföldi településeket övező helyi kertség. 

A tiszai és körösi folyamszabályozások idején vízmentesített határban keletkezett termőföld többlet hatá-

sára agrártermelővé átalakult települési társadalom ma is jellemző. A táj végső képét a kiépített magas 

védgátrendszer, a XX. századi duzzasztógát létesítések következtében kialakult egyenletes vízmagasság és 

az ehhez alkalmazkodott természetes növényzet adja.  

A település zárt jellegű, a védő körtöltésen belül található csaknem minden települési funkció.  

A település emberi léptékű, szabályos, környezettel harmonikus, esztétikus megjelenést mutat akár köz-

úton, akár a Kettős-Körös víziútján közelítjük meg.  

Az egész településre jellemző, de kivált a halmazos településrészen karakteresen jelenik meg az alföldi fé-

sűs telekbeépítés, az eredetileg utcavonalas, homlokzatbejárós, egy és két kisablakos előreugró, vagy fel-

futó, díszített deszka- vagy vakolathímes egyszerű párkánytagos oromzatú, földszintes, nyeregtetős 

házformával. 

 

Kamut 

Békéscsabától északnyugatra, Murony, Mezőberény és Mezőmegyer közt található. Kamut rendkívül jó 

földrajzi adottságokkal bír: mindössze 15 km-re van a megyeszékhelytől, Békéscsabától, és két másik vá-

rostól (Békés, és Mezőberény) is csupán néhány kilométerre található. A településen 995-en laknak. A vá-

rosok közelsége miatt sokan eljárnak innen dolgozni, de a lakosok jelentős része hagyományosan a 

mezőgazdaságban dolgozik, abból él. 

A község minden szempontból igyekszik megfelelni a kor követelményeinek, és a lakosság elvárásainak. A 

településen van egy katolikus templom (a Szent Gellért templom), óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár, 

orvosi rendelő, az idősek részére Alapszolgáltatási Központ. Emellett két élelmiszerbolt, cukrászda, ven-

déglátóegységek, és egy felújított sportlétesítmény biztosítja a lakosság igényeinek kielégítését. A falu leg-

több útja aszfalt burkolatú, és nemrégiben teljesen megújult az 1965-ben épült, és azóta is funkcionáló 

Művelődési Ház. Emellett megszépült az orvosi rendelő, valamint a Községháza is. 
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Murony 

A község három város, Békéscsaba, Békés, Mezőberény által határolt terület középpontjában található. A 

települést átszeli észak-dél irányban a Debrecent Szegeddel összekötő 47-es számú közlekedési főút és a 

Szolnokot Araddal összekötő vasútvonal. Kelet-nyugat irányban a Békést Szarvassal összekötő turistaút ke-

resztezi. Területéhez tartozik Tarafű, Földvár, Pece, Gyúri – rét, Kaszáló, Murvahely, Üszőjárás és Sovány-

hát. A mai községhatáron belül a régészeti terepbejárások során különböző korokból származó települések 

nyomait találták meg. Ezek őskori, rézkori, bronzkori, szkíta, kelta, szarmata, gepida, Árpád-kori, késő kö-

zépkori leletek. Legjelentősebb a környéki lelőhely és Murvahely területén a középkori Murony templomá-

nak és temetőjének feltárása. 

A község sík területen fekszik, melyet földszintes házak uralnak. Központjában helyi látványosság a liget, 

melynek területe helyet ad a közösségi, szabadtéri rendezvényeknek. A külterület legmagasabb karakteres 

épülete a Hidasháti Állami Gazdaság vetőmagüzemének tisztítótornya, ami az 1960-as években épült. Jel-

legzetes „V” alakú vasbeton-héjszerkezetű tetejével a település látképét jelentősen meghatározza. Törté-

nelmi műemlék a Murvahelyen található 1861-ben épült Jantyik kápolna. Sajnos jelenleg igen rossz 

állapotban van, melyen a felújítás és a helyi védelem alá helyezés tudna segíteni. 

 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

A projekt előkészítési szakaszában elsősorban az alábbi tevékenységek lebonyolítása szerepel: 

 szakmai és projekttervek részletes kidolgozása, minél szélesebb körű szervezeti és a célcsoport 

körében végzendő igényfelmérés, 

 projekttevékenységek tartalmának részletes megtervezése, operatív lebontása, 

 tevékenységek pontos ütemezésének meghatározása, 

 projekt beszerzési tevékenységeinek megtervezése, közbeszerzési szükségletek áttekintése 

 rendelkezésre álló humán erőforrás és infrastruktúra felmérése, a projektszervezet számára 

szükséges és elégséges szint meghatározása, biztosítása, 

 projekt kommunikációjának és marketingtevékenységének részletes megtervezése, 

 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és további pályázati elemek elkészítése. 

  

A projekt megvalósítási szakaszában elsősorban az alábbi tevékenységek lebonyolítása szerepel: 

 helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben foglaltak lebonyolítása, 

 szükséges humán erőforrás folyamatos biztosítása,            

 szervezetfejlesztési intézkedések 

 projekthez kapcsolódó adminisztrációs feladatok folyamatos ellátása, 

 beszerzések, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, 

 kommunikációs és disszeminációs feladatok ellátása, 

 megfelelő infrastruktúra folyamatos biztosítása 

 engedélyezési eljárások lebonyolítása 

 nyilvánosság biztosítása 
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3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

A projektet számos szempontból, illetve hatás szempontjából lehet elemezni. Alapvetően a társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatásokkal foglalkozunk, attól függően, hogy közvetlen vagy közvetett hatással 

bírnak a projekt megvalósulása esetén.  

A projekt eredményeinek közvetlen haszonélvezői a projektben résztvevő személyek és családjuk. A pro-

jekt ilyen értelemben osztható és hasonló más magánjószágokhoz. A humán szolgáltatások fejlesztésének 

osztható haszna mellett azonban olyan társadalmi haszonnal is jár, melyet a társadalom minden tagja, 

vagy nagyobb számú – de az projektben közvetlenül részt nem vevő – csoportjai élveznek. Pl.: a helyi 

társadalom minden tagja részesül abból a haszonból, hogy jól képzett szakemberek állnak rendelkezésre 

a humánszolgáltatások területén. 

A következő fontosabb externális hozamok kapcsolódnak az projekthez: 

 A munkaerőpiacra kerülő célcsoportnak, valamint a szakembereknek – a technikai változásokhoz, 

valamint az egyes szakmákban való alkalmazkodóképessége megnő. 

 fejlesztés következtében az állampolgárok tájékozottabbak lesznek, mely az intézményrendszer 

túlterheltségét csökkenteni fogja, segíti működőképességük javulását. 

 Alacsonyabb a bűnözés, mely kisebb bűnüldözési és büntetés-végrehajtási rendszer fenntartását 

jelenti. 

 Alacsonyabbak a szociális, munkanélküliség-kompenzációs és egészségügyi kiadások. 

 Közösségileg előállított közszolgáltatások növekedése. 

A projekt jellegéből adódóan a humán szolgáltatások színvonalának növekedése, mint várható eredmény 

társadalmi hatása nem számszerűsíthető, - megítélésünk szerint – az emberi erőforrás fejlesztési terv szín-

vonal-növekedésén keresztül értelmezhető, mert az egyéb szerteágazó hatások a projekt résztvevőinél, 

illetve érintettjeinél jelentkeznek. 

Összességében a projekt pozitív, közvetett hatásai jóval nagyobb területet, jóval hosszabb időtávon, és 

nagyobb számú lakost érintenek, mint a projekt közvetlen, de csak rövid ideig fennálló és igen kis mér-

tékű negatív hatásai. A projekt egyértelműen a résztvevők érdekeit szolgálja, megvalósítása a kompe-

tenciák megszerzése terén jár jelentős előnyökkel, mégpedig legalább országos szinten. 

A projekt társadalmi és gazdasági, illetve környezeti hatásai tekintetében megkülönböztethetünk közvet-

lenül a projektben végzett tevékenységekből eredeztethető hatásokat, valamint a projekt eredményekép-

pen, közvetve várható hatásokat. 

 

a) Társadalmi, gazdasági hatások 

Hatásviselő rendszer 

Közvet-

len/közve-

tett hatás 

Hatás 

erőssége 

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, eredmé-

nye 

1. Foglalkoztatás és 

munkaerőpiac 

 

Közvetlen 5 

Projekt által nő a foglalkoztatottság: fejlőd-
nek a résztvevők szakmai kompetenciái, 
amely pozitívan hat a munkaerő-piaci poten-
ciálra. Az elvégzett tevékenységek nyomán 
újabb munkahelyek teremtése válik lehe-
tővé, ezáltal bővül a foglalkoztatottság. 
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Hatásviselő rendszer 

Közvet-

len/közve-

tett hatás 

Hatás 

erőssége 

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, eredmé-

nye 

2. Munkakörülmények 

 
Közvetlen 5 

A projektben megvalósuló speciális fejleszté-

sek hatására javulnak a munkavállalók erő-

forrásának felhasználása. Jobb 

munkafeltételek alakulnak ki. Hatékony és 

rugalmas erőforrás-gazdálkodást támogató 

folyamatok kerülnek megszervezésre, külö-

nös tekintettek az emberi erőforrásokra. Új-

szerű motivációs megoldások kerülnek 

kidolgozásra. Humánerőforrás-fejlesztést 

szolgáló képzések kerülnek megtartásra.  

A projekt megvalósításába bevont célcso-

porttagok, további érintettek közreműködé-

sét megfelelő munkakörülmények között 

biztosítjuk 

3. Társadalmi integrá-

ció és különleges tár-

sadalmi csoportok 

védelme 

Közvetlen 4 

A sikeres működéséhez elengedhetetlen a 

társadalmi integráció, a környezet általi elfo-

gadottság. Ehhez biztosítjuk azokat a forráso-

kat és eszközöket, melyek az integrációt 

elősegítik, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű csoportokra.  

A projekt nemcsak a közszolgálati feladato-

kat ellátó intézményekre lesz hatással, ha-

nem a környezetükben előkre, a különleges 

társadalmi csoportok képviselőire is pozitív 

hatással lesz.  

Az integráció szerves része a példamutatás, a 

környezet motiválása, védése és a társadalmi 

szerepvállalás. 

4. Esélyegyenlőség Közvetlen 5 

Az esélyegyenlőségi szempontok maximális 

szem előtt tartása, megkülönböztetés teljes 

hiánya: a projekt fejlesztése során közölt üze-

netek pozitívan hathatnak az esélyegyenlő-

ségi elvek elterjesztésére. 

5. Területi kiegyenlítő-

dés 
Közvetlen 4 

Területileg egyenlő eséllyel hozzáférhető, 

megfelelő minőségi színvonalú szolgáltatá-

sok biztosításához szükséges feltételek meg-

teremtése.  

Fejlesztésekből kimaradt intézmények be-

kapcsolódása, intézményi innovációk elindu-

lásának hatása: 

• A lemaradók felzárkózása a köve-

telményekhez. 

• Új szempontok és értékek beeme-

lése a napi munkába. 

6. Személyhez és csa-

ládhoz kötődő jogok 

és lehetőségek vé-

delme 

Közvetett 4 

Személyi jogok betartásának teljes mértékű 

gyakorlása a projekt során. Motivált dolgo-

zók, kiégés jelenségének mérséklődésének 

hatása: 

• Humán kapacitásbeli megerősítés. 

• Együttműködések kialakulása 
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Hatásviselő rendszer 

Közvet-

len/közve-

tett hatás 

Hatás 

erőssége 

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, eredmé-

nye 

7. Önkormányzatiság, 

döntéshozatalban 

való társadalmi rész-

vétel – nyilvánosság, 

igazságosság, erkölcs 

Közvetlen 4 

A projekt egyes fejlesztéseinek hatása követ-

keztében a célcsoporttagokban erősödik a 

társadalmi felelősségvállalás, a társadalmi 

részvétel fontosságának tudatossága, a de-

mokrácia iránti elkötelezettség, felelősség-

vállalás és részvétel a közösségi ügyekben, 

döntéshozatalban. 

8. Közegészségügy, 

közbiztonság 
Közvetlen 5 

A projekt egyes fejlesztései megerősítik, ill. 

megújítják egészségügyi ismereteket, egyút-

tal az egészséges életmódot is népszerűsítik. 

9. Bűnözés, terroriz-

mus és biztonság 
Közvetett 3 

A projekt kiemelten kezeli a célcsoporttagok 

biztonságát, az erőszakos események vissza-

szorítását, az erőszak kialakulását, megelőzé-

sét. A biztonságos település modelljének 

megteremtése fontos fókuszpont. 

10. A szociális ellátó-

rendszerekhez történő 

hozzáférés 

Közvetlen 4 

A projekt célcsoportjai számára a projekt ke-

retén belül lehetőség nyílik arra, hogy részle-

tesen megismerjék és megismertessék a 

szociális ellátó-rendszereket. A projekt cél-

csoportjai közvetlen kapcsolatba kerülnek az 

egyes ellátó rendszerekkel, megismerkedve 

azok feladataival, hozzáférésük módjairól, 

biztosítva ezzel a szükséges ismereteket, il-

letve a jövőbeli hozzáférés könnyebb, gördü-

lékenyebb megvalósítását 

11. Kutatás – fejlesz-

tés 

 

Közvetett 2 

A fejlesztési kapacitások összehangolása által 

közvetetten fejlődik a szervezet K+F tevé-

kenysége; nő a tudomány eredményeinek is-

mertsége, elismertsége; javul a tudomány 

szerepének társadalmi elfogadottsága; fejlő-

dik a képzés hazai elismertsége, valamint a 

tudományterületek iránti társadalmi igény. 

Továbbá a projekt tevékenységei innováció-

ösztönző szerepet is betöltenek a munkaerő-

piac szereplői körében. 

12. Nemzetközi kap-

csolatok, 

határmentiség 

Közvetett 0 nem releváns 

13. Közszféra pénzügyi 

és szervezeti keretei 
Közvetlen 5 

A közszféra  szervezeti keretei megújulnak, 

humánerőforrás fejlesztések hatására a szak-

emberhiány enyhül, ösztönző programok ke-

rülnek megvalósításra.  
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b) Környezeti hatások 

Hatásviselő rendszer Közvet-

len/közve-

tett hatás 

Hatás 

erőssége 

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Levegőtisztaság Közvetett 0 

Az eredmények disszeminációjában a kör-

nyezetvédelmi szempontok fontosságának 

kihangsúlyozása. 

2. Talajminőség és talaj-

erőforrás 
Közvetlen 5 

Az eredmények disszeminációjában a kör-

nyezetvédelmi szempontok fontosságának 

kihangsúlyozása 

3. Területhasználat Közvetlen 5 

A fejlesztés a főpályázó infrastruktúráján va-

lósul meg, az erőforrások optimális kihaszná-

lása mellett. 

4. Hulladéktermelés, hul-

ladék-hasznosítás 
Közvetett 2 

Papír alapú dokumentáció visszaszorítása, 

előnyben részesítjük az elektronikus kommu-

nikációt: ennek eredményeképpen csökken a 

hulladéktermelés. 

5. Környezeti kockázatok 

megjelenése 
Közvetlen 4 

Környezettudatos szemlélet hangsúlyozása: 

energiatakarékos eszközök alkalmazása. 

Papír alapú dokumentáció visszaszorítása, 

előnyben részesítjük az elektronikus kommu-

nikációt: ennek eredményeképpen csökken a 

hulladéktermelés. 

6. Mobilitás, energia-fel-

használás 
Közvetett 2 

Környezettudatos szemlélet hangsúlyozása: 

energiatakarékos eszközök alkalmazása. 

 

c) Esélyegyenlőségi vállalások 

A Projektgazda a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtási és fenntartási időszak alatt teljesíti, illetve 

megvalósítja. Vállalja: 

Esélyegyenlőségi intézkedések 
Mérték-
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1. Helyi Esélyegyenlőségi Program 

(HEP) megléte 
I I          I I 

2. A tervezett fejlesztés illeszkedik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz 
I I I I 

3. Esélyegyenlőségi terv megléte I I I I 

4. A szervezet döntéshozói, munkavál-

lalói vagy közönsége számára esély-

egyenlőségi képzést tart 

I N I I 

5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot 

vagy annak képviselőit bevonja a pro-

jekt tervezésébe, végrehajtásába. 

I I I I 
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6. Az előírt esélyegyenlőségi intézkedé-

sek eredményét a beszámolókban 

rendszeresen bemutatja 

I N I I 

7. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 

eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a fejlesztő vagy part-

nere esélytudatosságot fejez ki: nem 

közvetít szegregációt, csökkenti a cso-

portokra vonatkozó meglévő előítéle-

teket. 

I N I I 

8. Infokommunikációs akadály-

mentesítés a honlap esetében 
I N I I 

 

1-2. Helyi Esélyegyenlőségi Program(ok) (HEP) megléte és a tervezett fejlesztések illeszkedése a He-

lyi Esélyegyenlőségi Programokhoz 

A konzorcium minden település tagja rendelkezik HEP-pel. A helyi emberi erőforrás fejlesztési straté-

giában foglaltak és a HEP-ek összhangját a 2.6. fejezet tartalmazza részletesen.  

3. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte  

Az Esélyegyenlőségi Terv/Szabályzat kidolgozásának célja valamely szervezeten belül a munkavállalók 

és munkavállalók csoportjai közötti esélyegyenlőség megteremtése vagy fejlesztése, jellemzően hu-

mán erőforrás menedzsment eszközökkel. A törvényi szabályozás szerint az ötven főnél több munka-

vállalót foglalkoztató költségvetési szervek és a többségi tulajdonban álló jogi személyek 

esélyegyenlőségi tervet kötelesek elfogadni.  

4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart 

A diszkriminációmentesség és az egyenlő bánásmód érvényesítésének feladatairól és eszközeiről, a 

fogyatékos emberek, a roma emberek vagy a nők helyzetének sajátosságairól a szervezet évente kép-

zést tart. Különösen fontos az adott szervezet humán erőforrás vezetőjének, felelősének esélyegyen-

lőségi képzése. A projektgazda a projekt keretében vállalja, hogy társadalmi integráció és inklúzió 

képzést tart. A képzés célja, hogy a képzésben részt vevők tisztában legyenek a társadalmi befogadás 

és integráció legfontosabb feltételeivel, a diszkrimináció és az esélyegyenlőség kérdéseivel. A képzés 

60 órás, felnőttképzési engedéllyel rendelkezik. 

5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésébe, végre-

hajtásába 

A „Semmit rólunk nélkülünk!” igény és elv alapján a fejlesztési tervek egyeztetése azokkal, akik szá-

mára pozitív esélyegyenlőségi intézkedéseket tervez egy projekt, rendkívül fontos tervezési lépés. A 

célcsoport képviselőinek megkérdezésével a számukra megfelelő elemek beépülnek, és a megfelelő 

módon valósulnak meg a projektben – sokszor többletköltség nélkül. A projekt megvalósítói vállalják, 

hogy az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésébe, végre-

hajtásába.  

A célcsoport bevonása a projekt tervezésébe már a tervezés során megvalósult kérdőíves kutatás so-

rán is megvalósult. 
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6. Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen bemutatja 

A projekt megvalósítói vállalják, hogy a beszámolókban az előírt esélyegyenlőségi intézkedések ered-

ményét rendszeresen bemutatják. 

7. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csopor-

tokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

A projekt megvalósítói vállalják, hogy nyilvános kommunikációi során a projekt nyomonkövetési idő-

szakának végéig ellenük eljárás nem indul esélyegyenlőségi ügyben, valamint olyan kommunikációs 

tervvel rendelkezik, amely az esélytudatos kommunikáció sokféle elemét tartalmazza.  

8. Infokommunikációs akadálymentesítés a honlap esetében 

A projekt megvalósítói vállalják a honlapok fejlesztése esetében a kommunikációs akadálymentessé-

get.  

 

d) Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó vállalások: 

A projekt során vállalt fenntarthatósági intézkedéseket – a megvalósító szervezetre ÖSSZESÍTVE – az 

alábbi táblázat mutatja be. 

Környezeti fenntarthatósági 

szempontok 
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1. Környezetvédelmi jogszabályo-

kat betartja. A projekt által érin-

tett területen a védett természeti 

és kulturális értékeket megőrzi, a 

fennálló vagy a beruházás során 

keletkezett környezeti kárt a pro-

jekt megvalósítása során meg-

szünteti.  

I N I I 

Cél az projektgazda hatáskörébe tartozó társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok kedvező irányú 

befolyásolása. A „cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan” mottó tükrében a fenntarthatósági elvek 

érvényesítését helyi szinten, helyi szereplők bevonásával kívánja a projektgazda megvalósítani.  

A gyakorlatban a fenntartható fejlődés célja, hogy a gazdasági fejlesztések oly módon valósuljanak 

meg, hogy biztosítsák a környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások megőrzé-

sét, és emellett figyelembe vegyék a társadalom érdekeit. A fenntartható fejlődésnek fontos összete-

vője a gazdaság, társadalom és környezet harmonikus fejlesztése. 

 

3.1.4. Pénzügyi terv 

A vizsgálat időhorizontja: A projekt megvalósításának ideje 36 hónap (2017.09.01-2020.08.31) vala-

mint a fenntartás időszaka 3 év. 

A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke: A projekt támogatási intenzitása: 100%.  
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A saját forrás finanszírozásának módja: A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen 

projekt esetében, mivel a projekt önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg.  

A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási) 

A konzorciumi tagok tevékenységének jellege nem vállalkozási.  A projekt végrehajtásáért felelős szer-

vezetek besorolása szerint: gazdálkodási formakód (GFO kód) 321. 

A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása: Felhívás keretében nyúj-

tott támogatás vissza nem térítendő, állami támogatásnak nem minősülő támogatás. 

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye: A projekt majdani működtetőjének 

és fenntartójának személye megegyezik a pályázó(k) személyével. 

Az amortizáció kezelésének módja: A hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

Az ÁFA kezelése: A konzorciumi tagok nem alanyai az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, 

támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeikre vonatkozóan adó-

levonási jog nem illeti meg, ezért a költségek tervezése bruttó – ÁFÁ-val növelt – értéken történt. Az 

elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

Az infláció kezelése: Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Az inflációs hatások 

a költségvetés módosítását nem idézik elő, a projekt pénzügyi megvalósítását nem veszélyeztetik. 

A költségvetés tervezése során kiemelt szempont volt a költséghatékonyság, az „értéket a pénzért” 

elv érvényesítése, a szervezeti költségek optimalizálása, tevékenységek költséghatékony szervezése. 

A költségvetésben kizárólag a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek kerültek tervezésre. 

A menedzsment költségek és a szakmai végrehajtási költségek aránya összhangban van a szakmai 

megvalósítással. 

 

Pénzügyi terv 

Költségbecslés a fejlesztési különbözet módszerével: 

Módszertan: a projekt nélküli állapot esetében felmerülő költségek, valamint a projekt megvalósítása 

esetében felmerülő költségek különbözeteként jelenítjük meg. 

A projekt nélküli állapot esetén a költségek 0 Ft, hiszen a projektben megvalósuló tevékenységek pro-

jekt nélküli esetben nem valósulnak meg a pályázó szervezetnél 

A projekt megvalósulása során felmerülő költségek: összesen 486 523 576 Ft, az alábbi bontásban: 

 

Konzorciumi partner Támogatási összeg Ft 

Főpályázó, Mezőberény 260 486 385 

Békés 104 694 273 

Kondoros 69 862 306 

Köröstarcsa 34 875 517 

Murony 5 411 115 

Kamut 11 193 980 

Összesen 486 523 576 
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Cash Flow terv 

A projekt kiadási oldala az alábbi tevékenységek köré csoportosul: 

 

 

 

 

 

 

A projekt bevételi oldala a tervek szerint a következőképpen alakul: 

- A pályázó jelen projekt esetében 100%-os támogatási intenzitással számol. 

- A pályázó él a támogatási összeg 100%-ának erejéig az előleg igénylésére. 

- A támogatáson kívül más bevétellel a konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódóan nem számol-

nak. A nyújtott szolgáltatások a célcsoport tagjai számára térítésmentesek. 

 

3.1.5. Kockázatelemzés 

A kockázat lehet egy esemény, vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet cél-

kitűzéseire. A kockázatok elsődleges okai – együtt vagy külön-külön – az alábbiak lehetnek: 

- véletlenszerű események, 

- hiányos ismeret vagy információ, 

- ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. 

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a projekt megvalósít-

hatósági feltételeit befolyásolhatják (megvalósítás és üzemeltetés). A cél annak vizsgálata, hogy a pro-

jektben rejlő kockázatok milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a megvalósíthatóságot, 

illetve a projekt céljait. 

1.Tervezési / előkészítési 

feladatok Költségek, Ft

2017. 2018. 2019. 2020 Összesen

Projekt előkészítési 

tevékenységek 14 859 000          -                    -                    14 859 000              

Összesen 14 859 000          -                    -                    -                    14 859 000              

2. Tevékenységek / 

projektelemek, kapcsolódó 

kiegészítő tevékenységek Költségek, Ft

2017. 2018. 2019. 2020 Összesen

Projekt menedzsmenttel 

kapcsolatos tevékenységek 1 337 560            4 012 680       4 012 680       2 675 120       12 038 040              

Kötelező tájékoztatás 136 525               136 525           273 050                   

Könyvvizsgálat 2 286 000       2 286 000                

Szakmai tevékenységek 47 448 505          142 345 515   142 345 515   94 897 010     427 036 545           

Építési tevékenység 902 849           902 849                   

Eszközbeszerzések 11 071 546          11 071 546     22 143 092              

Immateriális javak 1 270 000            1 270 000                

Rezsiköltségek 635 000               1 905 000       1 905 000       1 270 000       5 715 000                

Összesen: 61 899 136          160 237 590   148 263 195   101 264 655   471 664 576           

Költségek, Ft

2017. 2018. 2019. 2020 Összesen

Mindösszesen: 76 758 136          160 237 590   148 263 195   101 264 655   486 523 576           
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A tervezett fejlesztés megvalósításához az előkészítési szakaszt követően is átgondolt és megalapo-

zott tervezői munkára van szükség, amellyel cél megelőzni a hibák előfordulását, és csökkenteni a 

bekövetkezett hibák hatásait. 

A kockázati tényezőket az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

Pénzügyi kockázatok 

1. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak; 

2. A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források időbeni 

eltolódása) tényével számol, illetve rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját 

forrás, amely a likviditást biztosítja; 

3. A fenntartási költségek biztosítottak. 

Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok  

1. Jogi szempontok 

2. Társadalmi szempontok 

3. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok 

4. Intézményi szempontok 

5. Szakmai szempontok 

6. Az abszorpciós képesség alacsony voltából adódó kockázatok 

A kockázati tényezők felsorolása nem lehet lezárt és nem lehet teljes. A kockázat definíciójából egy-

értelműen következő és/vagy azonosított kockázatokon túl a projekt megvalósítása során felmerülő 

egyéb kockázatok felismerése érdekében szükséges a projektben szereplő valamennyi résztvevő fo-

lyamatos aktív figyelme a hatáskörében jelentkező, a munkacsoportra vonatkozó tevékenységi kör 

sikerét veszélyeztető hatások iránt. 

 

a) Pénzügyi kockázatok elemzése 

Az érzékenységvizsgálat a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az 

alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja. Az elemzés során az alábbi kri-

tikus változó csoportokat vizsgáljuk: 

1) A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak: 

Alapeset 

- a projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a 

forrásokat 

- a támogató rendelkezik a támogatási összeggel 

Pesszimista forgatókönyv 

- a projekt költségvetésének tervezése során a költségekhez nem a megfelelő forrásokat ren-

deltük 

- a támogató rendelkezik a támogatási összeggel 

Optimista forgatókönyv 

- a projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a 

forrásokat 

- a támogató rendelkezik a támogatási összeggel 



 
62 

2) A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források időbeni eltoló-

dása) tényével számol, illetve rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a lik-

viditást biztosítja: 

Alapeset 

- a projekt pénzügyi ütemezésének tervezésekor figyelembe vesszük az utófinanszírozási konst-

rukciót 

- a megvalósulás körülbelül 90%-ban a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik 

- a támogatás lehívása kisebb késedelmekkel, de folyamatosan zajlik 

- nagyobb kifizetéseket olyan időpontokra tervezünk, amikor az előző projektciklus elszámo-

lása várhatóan elfogadásra kerül és az adott ciklusra eső támogatás kifizetésre kerül 

- a likviditás – néhány esetleges késlekedéssel – biztosított 

- a cash-flow – kevés kivétellel – a tervezettnek megfelelően alakul 

Pesszimista forgatókönyv 

- a projekt pénzügyi ütemezése teljesen tarthatatlan 

- kezdettől fogva csúsznak a kifizetések 

- zavar a projekt likviditásában 

- a cash-flow elapad 

- az elszámolás dokumentációja hibás, sok a hiánypótlás 

- a támogatás forráshiány miatt nem, vagyon nagyon jelentős késéssel kerül folyósításra 

Optimista forgatókönyv 

- a tényleges megvalósulás teljes mértékben a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik 

- a támogatások lehívása zökkenőmentes 

- a projektköltségek finanszírozása folyamatos 

- a likviditás folyamatosan biztosított 

- a cash-flow teljes mértékben a tervezettnek megfelelően alakul 

- teljesen hibátlan minden pénzügyi bizonylat és elszámolási dokumentáció 

 

3) A fenntartási költségek biztosítottak 

Alapeset 

- A projekt befejeztével a projekt eredményei a szervezet keretein belül fenntarthatók 

- További támogatásokat sikerül elnyerni 

- Az eredmények beintegrálódnak a szervezet működésébe 

- A tervezett fenntartási költségek kb. 90%-ban megfelelőek a tervezetteknek 

 

Pesszimista forgatókönyv 

- A projekt befejeztével a projekt eredményei a szervezet keretein belül további támogatás nél-

kül marad és nem tarthatóak fenn 

- A tevékenységek nem lesznek összeegyeztethetőek a szervezet működésével 

- A tervezett fenntartási költségek nagyban eltérnek a tervezettektől 

Optimista forgatókönyv 

- A projekt befejeztével a projekt eredményei a szervezet keretein belül fenntarthatók, további 

projektek létrejöttét ösztönzik 
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- További támogatásokat sikerül elnyerni a további fejlesztésekre 

- A tervezett fenntartási költségek teljes mértékben megfelelőek a tervezetteknek 

 

b) Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

Az alábbiakban a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok kerülnek felsorolásra. A kocká-

zatelemzés a kockázat bekövetkezésének valószínűségéhez és bekövetkezésének hatásához rendel 

mérőszámokat, és a kockázati tényezők eltérő sajátosságain alapul. 

Értékelésre kerül a bekövetkezésük valószínűsége ötfokozatú skálán (1 - kicsi a bekövetkezés valószí-

nűsége, 5 - nagy a bekövetkezés valószínűsége), valamint a kockázat hatása szintén egy ötfokozatú 

skálán (1 - kicsi a hatása, 5 – nagy a hatása). 

A kockázati tényezők együtthatója a következő képlet alapján számítható ki: K = P + 2xI 

Ahol: K =  kockázati együttható 

P =  a bekövetkezés valószínűsége ötfokozatú skálán értékelve (probability) 

I =  az okozott hatás mértéke ötfokozatú skálán értékelve (impact) 

Illetve meghatározásra kerülnek az intézkedések, az egyes kockázatok kezelésének módjai. 

 

Kockázati tényezők jogi szempontból 

Kockázati tényező megneve-

zése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés 

módja 

A 
Jogszabályi előírások 

változása 
1 3 7 

Egyeztetések a fenntartókkal, regi-

onális és országos döntéshozókkal, 

az érintett szaktárcákkal. A pro-

jektmenedzsment rugalmas alkal-

mazkodása a megváltozott 

előírásokhoz.  

B 

Csúszás a közbeszer-

zésben és a közbe-

szerzési eredmény 

megtámadása 

1 2 5 

Nagy tapasztalatú közbe-

szerzési tanácsadó alkalma-

zása. A tevékenységek 

körültekintő ütemezése, jogi 

biztosítékok beépítése. 
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Kockázati tényezők társadalmi szempontból 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetkezés va-

lószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

C 
Az érintett célcso-

portok ellenállása 
1 2 5 

A projekt a célcsoport igényeinek 

figyelembe vételével került kiala-

kításra, és a célcsoportok érdekeit 

szolgálja. 

D 
Gazdasági környezet 

változása 
2 3 8 

Alapos tervezés és a pályázati út-

mutatóban meghatározott legna-

gyobb rugalmasság beépítése, így 

válaszolva a gazdasági változá-

sokra. 

 

Kockázati tényezők pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontból 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekö-

vetke-

zés 

valószí-

nűsége 

P 

Koc-

kázat 

ha-

tása 

I 

Kocká-

zati 

együtt-

ható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés 

módja 

E 
Ütemtervben csú-

szás 
2 4 10 

Megfelelő projektmenedzsment kivá-

lasztása, szervezetfejlesztés, minőség-

biztosítás, folyamatszabályozás, 

folyamatos monitoring. 

F 

Nem a kívánt mér-

tékű a kapott állami 

támogatás 

2 5 12 

A projekt tervezése során ajánlatok 

bekérése megfelelő szolgáltatóktól, a 

bérek a hatályos bérszínvonal szerinti 

tervezése.  

G 

Cash-flow és likvidi-

tási zavarok a fej-

lesztés 

megvalósítása folya-

mán. 

1 5 11 
Megfelelő pénzügyi tervezés, likvidi-

tási terv folyamatos követése, esetle-

ges korrekciója. 

H 

A projekt pénzügyi 

ütemezésének fel-

borulása 

1 4 9 

Pontos ütemezéssel, tervezéssel, fele-

lősség vállalással, a támogatási szerző-

dés feltételeinek való megfeleléssel a 

kockázat minimálisra csökkenthető. 

I 

A külső szolgáltatók 

által benyújtott 

számla tartalmában 

és összegében eltér 

a szerződésben rög-

zítettől 

1 2 5 
Csak a szerződésben rögzítettel meg-

egyező tartalmú és összegű számla ke-

rül befogadásra és kiegyenlítésre. 
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Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekö-

vetke-

zés 

valószí-

nűsége 

P 

Koc-

kázat 

ha-

tása 

I 

Kocká-

zati 

együtt-

ható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés 

módja 

J 

A beszerzési eljárás-

ban meghatározott 

tartalomtól eltér a 

külső szolgáltatók 

teljesítése 

1 3 7 

Csak a beszerzési eljárásban megha-

tározott tartalmú teljesítés esetén fo-

gadható be számla, és történhet 

kifizetés. 

K 

A közbeszerzési do-

kumentációban 

meghatározott érté-

kelési feltételek 

nem összeegyeztet-

hetők a Kbt. előírá-

saival 

1 3 7 

Nagy tapasztalatú közbeszerzési ta-

nácsadó alkalmazása a közbeszerzé-

sek lefolytatása során. 

L 

A külső szolgáltatók 

által beadott ajánla-

tok egyértelműen 

nem összevethetők 

egymással tartal-

mukban vagy pénz-

ügyi 

konstrukcióban. 

2 2 6 
Pontos követelmények meghatáro-

zása a közbeszerzési felhívásban. 

M 

A közbeszerzési do-

kumentáció nem 

tartalmaz kellően 

részletes leírást a 

beszerzés tárgyáról. 

1 2 5 
Pontos követelmények meghatáro-

zása a közbeszerzési felhívásban. 

N 

A közbeszerzési eljá-

rás eredményét az 

ajánlatadók nem fo-

gadják el, megtá-

madják az eljárást, 

így a teljesítés ké-

sést szenved 

3 4 11 

Nagy tapasztalatú közbeszerzési ta-

nácsadó alkalmazása, szabályszerű 

közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

Kbt. által engedett legszélesebb 

körű tájékoztatás az ajánlatadók ré-

szére. 

O 

A megadott határ-

időre a szerződések 

aláírása, ahhoz a 

belső határidők be-

tartása nem történik 

meg. 

1 2 5 
A tevékenységek körültekintő üte-

mezése. 
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Kockázati tényezők intézményi szempontból 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

P 

A projektmenedzs-

ment és a belső 

munkatársak fluktuá-

ciója 

1 5 11 
Az alkalmazottak kiválasztásának kö-

rültekintő végzése, projekt feladatokra 

koncentrált munkaszerződések kötése 

Q 
Hosszú belső átfutási 

idő 
3 2 7 

Projektmenedzsment szervezet alkal-

mazás, akik ezzel a projekttel foglal-

koznak. Hatáskörök és felelősség 

delegálása a megfelelő szintre.  

R Tapasztalathiány 1 3 7 
A projektvezető feladatainak megvaló-

sításához tapasztalattal rendelkező 

projektvezető alkalmazását biztosítjuk. 

S 
Szakértői háttér hiá-

nya 
2 1 4 

A szakértők kiválasztása során kiemelt 

szempont a megfelelő referenciák, a 

hasonló projektekben végzett tevé-

kenységek és a szakmai tapasztalat. A 

szakértők díjazása, megbízások jogi ga-

ranciái biztosítják a folyamatos rendel-

kezésre állást 

T 

Partnerekkel, gazdál-

kodó szervezetekkel 

való együttműködés 

nehézségei 

2 1 4 
Folyamatos, szervezett kommunikáció, 

pontos tartalmú szerződések, időben 

ütemezett szerződéskötések 

Kockázati tényezők: szakmai szempontok 

Kockázati tényező meg-

nevezése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

U 
Szakmapolitikai kör-

nyezet változása 
2 5 12 

Egyeztetések a fenntartókkal, regionális 

és országos döntéshozókkal, az érintett 

szaktárcákkal. 
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Kockázati tényezők az abszorpciós képesség alacsony voltából adódóan 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetke-

zés valószí-

nűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

X 

Párhuzamosan futó 

projektek menedzse-

lési kockázatai 

1 3 7 

A projekt menedzselésére külön pro-

jektmenedzsment szervezet jön létre, 

így a szervezet egyéb projektjei mene-

dzselési szempontból nem lesznek ha-

tással jelen projektre. 

Y 
Projektvezetési ta-

pasztalat hiánya 
1 4 9 

A projektmenedzsment feladatainak 

megvalósításához tapasztalattal ren-

delkező menedzsment tagok alkalma-

zását biztosítjuk. 

V 
Megfelelő szakértői 

háttér hiánya 
1 4 9 

A szakértők kiválasztása során kiemelt 

szempont a megfelelő referenciák ren-

delkezésre állása, a hasonló projektek-

ben végzett tevékenységek köre és a 

szakmai tapasztalat. A szakértők díja-

zása, egyéb formájú motivációja és 

megbízások jogi garanciái biztosítják a 

folyamatos rendelkezésre állást. 

A kockázati együtthatók segítségével a kockázati tényezők három kategóriába sorolhatóak: 

 Kritikus kockázati tényezők (K= 11 – 15), jelen vizsgálatban F, G, N, P, U kockázati tényezők. 

 Nem kritikus kockázati tényezők (K= 6 – 10) jelen vizsgálatban A, D, E, H, J, K, L, Q, R, X, Y, V 

kockázati tényezők. 

 Elhanyagolható kockázati tényezők (K= 2 –5) jelen vizsgálatban B, C, I, M, O, S, T kockázati té-

nyező. 

A megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázati együtthatók értékei alapján a vizsgált kockázati 

tényezők (betűjel) és együtthatójuk (számérték) elhelyezhetők egy valószínűség-hatás mátrixban:  

Valószínűséghatás mátrix 

 
 

H
A

T
Á

S 
(I

) 

5 

 

4 

3 

2 

1 

 

G11, 

P11 

F12, 

U12 
   

H9, Y9, 

V9 
E10 N11   

A7, J7, 

K7, R7, 

X7 

D8    

B5, C5, 

I5, M5, 

O5 

L6 Q7   

 S4, T4    

       1       2      3    4  5 

VALÓSZÍNŰSÉG (P) 
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A projekt megvalósítása során előreláthatólag előforduló kockázati tényezők döntő többsége a koc-

kázatelemzésben viszonylag gyenge súlyú, a megelőző és hibajavító intézkedésekkel a kockázatok be-

következésének valószínűsége, illetve a hibák hatásai csökkenthetők, vagyis a projekt nagy 

biztossággal megvalósítható. 

 

3.1.6 Fenntartás 

A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy az alábbi tevékenysé-

geket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja:  

1. a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes bemutatását tartal-

mazó szakmai anyagok saját vagy fenntartója és a bevont települések honlapján online 

elérhetővé teszi a társintézmények, társszervezetek részére,  

2. a támogatással megvalósított projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatását tar-

talmazó tanulmány készít és saját vagy fenntartója és a bevont települések honlapján on-

line hozzáférhetővé teszi a társintézmények, társszervezetek részére,  

3. a projekt keretében elkészült tájékoztató anyagok ingyenes, online elérhetőségét bizto-

sítja saját vagy fenntartója és a bevont települések honlapján 
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3.2 RÉSZLETES SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI CSELEKVÉSI TERV 

3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

A feladatok részletes ütemezését a következő táblázatban mutatjuk be, negyedéves ütemezésben:  

 

Feladat megnevezése, konzorciumi tag 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 2019 2020 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

Előkészítés                                 

Települések tájékoztatása a kistérségben és a 
projektelőkészítő találkozók szervezése 

x 
                              

Projektelőkészítő találkozó lebonyolítása és a 
konzorcium megalakítása 

x                               
Települési dokumentumok, releváns szakmai 
anyagok bekérése, elemzése (HKFS, ITS, HEP, 
egyéb) 

x 
                              

Kérdőívek elkészítése, kiküldése x                               

Közösségi tervező műhely - helyzetelemzés x                               

Közösségi tervező műhely - SWOT x                               
Közben a SWOT-ok helyi (települési) szintű 
egyeztetése elektronikus formában 

x 
                              

Közösségi tervező műhely - a felelős települési 
vezetők, a meghívott intézmények, szakembe-
rek körével projekttervezés 

x 
                              

Konzorciumi szerződés aláírása x                               
Tevékenységtáblák és költségvetés tervezése, 
egyeztetése 

x 
                              

HR terv egyeztetése  x                               

Pályázat benyújtása   x                             

Megvalósítás                                 
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Feladat megnevezése, konzorciumi tag 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 2019 2020 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

Projekt indítása (2017.09.01.)     x                           
Projektelőkészítő találkozó lebonyolítása a kon-
zorcium, a menedzsment és a szakmai vezetők 
részvételével     x                           

Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók                                  
Projektmenedzser, pénzügyi vezető, projekt asz-
szisztens munkája     x x x x x x x x x x x x x   
Szakmai vezető, szakmai asszisztens és szakmai 
megvalósítók munkája     x x x x x x x x x x x x x   

HR tervben foglaltak áttekintése, ütemezése     x                           

Nyilvánosság biztosítása                                 
Kötelező nyilvánosság biztosítása: sajtóközlemé-
nyek     x                       x   
Kötelező nyilvánosság biztosítása: C és D típusú 
táblák készítettése, kihelyezése     x x                         
Kötelező nyilvánosság biztosítása: honlap és fo-
tódokumentáció     x x x x x x x x x x x x x   
Marketing biztosítása (sajtónyilvános esemény 3 
alkalommal, médiamegjelenés, záró kiadvány a 
projekt eredményeiről)      x x x x x x x x x x x x x   

Közbeszerzés megvalósítása                                 

Beruházás, eszközök, szolgáltatások     x x x x x x                 

Felújítás és beszerzések                                 

Épület felújítás         x x x x                 

Eszközök beszerzése       x x x x x x               

Könyvvizsgálat           x       x       x     

Konzorciumvezető: Mezőberény                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 
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Feladat megnevezése, konzorciumi tag 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 2019 2020 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellá-
tottságának fejlesztését szolgáló ösztönző prog-
ramok megvalósítása: 1. a) Az igényfelmérés 
részeként beazonosításra került és megfelelően 
alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány 
enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósí-
tása                                 

Pszichológus alkalmazása (Mezőberény)     x x x x x   x x x x x x x   
Közösségfejlesztés képzés - az önkormányzati és 
önkormányzati intézményi dolgozók számára 
csoportos képzés, 120 óra 20 főnek         x x                     
Kiégést megelőző burnout tréningek Mezőbe-
rényben - 2 csoport x 30 óra, összesen 30 fő               x       x         
Szervezetfejlesztő tréningek Mezőberényben - 2 
csoport, 30 óra             x       x           
Védőnő továbbképzése Mezőberényben - baba-
masszázs tanfolyam       x                         

Mezőberényben életmód tanácsadó képzés         x                       
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellá-
tottságának fejlesztését szolgáló ösztönző prog-
ramok megvalósítása: 1. b) Helyi emberi 
erőforrás fejlesztési terv megvalósítása     x x x x x x x x x x x x x   
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó ak-
tív korú emberek foglalkoztathatóságának javítá-
sát támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 
megerősítése: 2/1) A célcsoport foglalkoztatha-
tóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, 
egyéni fejlesztési terv alapján                                 

Mentor alkalmazása     x x x x x x x x x x x x x   

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése     x x x x x x x x x x x x x   
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A vidékre jellemző kézműves szakmák visszata-
nítását szolgáló egyenként 60 órás tanfolyamok 
Mezőberényben - 1. gyékény-, csuhé- és szalma-
tárgy készítés, 2. kosárfonó, 3. nemezkészítő, 4. 
mézeskalács készítő - összesen 60 fő         x x x x                 
Csoportmunkában történő együttműködés kom-
petencia fejlesztése - 4 csoport x 20 óra       x                         
Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési techni-
kák képzés - 2 csoport x 60 óra           x       x             
A Mezőberényi Művelődési Központban ala-
csony iskolai végzettségűek számára gépírás és 
szövegszerkesztés tanfolyam- 20 fő részére         x x                     

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó ak-
tív korú emberek foglalkoztathatóságának javítá-
sát támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 
megerősítése: 2/2) A hátrányos helyzetű aktív 
korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben 
való részesedésének elősegítése:                                 

Társadalmi integráció és inklúzió képzés munkál-
tatóknak 2 csoport x 60 óra            x       x             
A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges mun-
kaerőpiacra jutását támogató programok - 3 db 
tematika kidolgozása              x x x               
Innovatív programok kidolgozása a mélysze-
génységben élők, különösen a romák, valamint a 
hátrányos helyzetbe került emberek integráció-
jának támogatására, és az őket segítő szerveze-
tek hatékonyságának javítására                    x x x         

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közös-
ségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Közösségszervező alkalmazása Mezőberényben      x x x x x x x x x x x x x   
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Gyermek és ifjúsági játszó kialakítása a Mezőbe-
rényi Kulturális Központban      x x x x x x x x x x x x x   

Jövőműhely Mezőberényben      x x x x x x x x x x x x x   
"Kulturális élményeket az utcára" program a 
Mezőberényi Kulturális Központban                                 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/2. Fiatalok közösségépítése                                 
közösségi tervezés állampolgári technikák kép-
zés - 2 csoport x 60 óra             x       x           
ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 
20 óra x 2 csoport             x       x           

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesz-
tése                                 

Szűrőkamion 15 alkalommal        x   x   x   x   x   x     

Egészségnap Mezőberényben        x       x       x         

"Korhatártalanul" egészségfejlesztő programso-
rozat a Mezőberényi Kulturális Központban            x       x       x     
"Együtt sikerül!" életmódváltást támogató prog-
ramsorozat a Mezőberényi Kulturális Központ-
ban       x x x x x x x x x x x x x   

Életmód tábor Mezőberényben 5 napos időtar-
tamra, 30 fővel - a futamidő alatt 3 alkalommal              x       x       x   
Reformkonyha klubfoglalkozás Mezőberényben 
20 fő részvételével 15 alkalommal      x x x x x x x x x x x x x   
Ciklus show foglalkozás 10-14 éves lányok szá-
mára, szexuális felvilágosítás 24 alkalommal        x x x x x x x x x x x x   
Boldogabb családokért iskolai program Mezőbe-
rényben 5-12 osztályosok számára összesen 480 
órában      x x x x x x x x x x x x x   
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Módszertani bemutató - pedagógusok, védőnők 
számára felkészítés, 2 csoportban egyenként 6 
napos módszertani bemutatóval      x x                         

Választható szakmai tevékenységek megvalósí-
tása                                 
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása, 1/a. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

Munkahelyi szűrővizsgálatok - évente 7 db  ösz-
szesen 21 db munkahelyi szűrés, (évi 7 db)       x   x   x   x   x   x     

Szülőklub     x x x x x x x x x x x x x   
Szülői tájékoztató családi életre neveléssel kap-
csolatban     x       x       x           

Idősek számára szervezett programok     x x x x x x x x x x x x x   
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása: 1/c. A rendszeres, életvitelszerűen 
megjelenő testmozgás támogatása                                 

Mozgásos villámcsődület (flash mob) megszer-
vezése Mezőberényben évente 2 alkalommal            x x     x x     x x   
Testmozgás tanácsadással a magas kockázatú 
célcsoport részére havi 2 alkalommal Mezőbe-
rényben     x x x x x x x x x x x x x   
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1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása: 1/d Szünidei gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó programok szervezése:                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés meg-
előzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 4 tábor szervezése kiemelten a hátrá-
nyos helyzetűek számára.             x       x       x   
Nyári napközis tábor a Mezőberényi Kulturális 
Központban             x       x       x   

Nyári táborok 6 x 5 nap időtartamban, 6 x 30 fő 
résztvevővel, kézműves foglalkozásokkal              x       x       x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 
2/a Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez 
kapcsolódó tevékenységek                                 

Önkéntes menedzsment képzés - 2 csoport x 30 
óra         x       x               

Önkéntes koordinátor foglalkoztatása      x x x x x x x x x x x x x   
Önkéntes fogadó szervezetek részére 
workshopok - 2 csoport         x       x               

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 2/c Közösség egészségfejlesztése                                 

Baba-mama klub és torna létrehozása Mezőbe-
rényben havi gyakorisággal     x x x x x x x x x x x x x   

"Nem vagy egyedül" drogprevenciós program      x x x x x x x x x x x x x   

Fiatalok drogprevenciós csoportja     x x x x x x x x x x x x x   
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Szakemberek felkészítése prevenciós progra-
mokra összesen 4 x 10 órában (Mezőberény)     x x                         
Egyéni konzultációs lehetőség serdülőknek, fia-
taloknak 36 alkalom x 8 óra = 288 óra (Mezőbe-
rény)     x x x x x x x x x x x x x   
Családi konzultációs lehetőség 36 alkalom x 4 
óra (Mezőberény)     x x x x x x x x x x x x x   
Anyatejes világnapi rendezvény Mezőberényben 
évente 1 alkalommal              x       x       x   

Konzorciumi tag: Békés                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellá-
tottságának fejlesztését szolgáló ösztönző prog-
ramok megvalósítása: 1. a) Az igényfelmérés 
részeként beazonosításra került és megfelelően 
alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány 
enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósí-
tása                                 

Szociális dolgozók továbbképzései - Békésen 
mediátor: 4 fő; szociális gondozó és ápoló 10 fő     x x x x                     
Szociális szektorban dolgozók számára szuperví-
zió és coaching Békésen     x x x x x x x x x x x x x   

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó ak-
tív korú emberek foglalkoztathatóságának javítá-
sát támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 
megerősítése: 2/1) A célcsoport foglalkoztatha-
tóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, 
egyéni fejlesztési terv alapján                                 

Békési Kulturális Központban "Csináld magad" 
szakkörsorozat mentorálással     x x x x x x x x x x x x x   

Közösségi mentor alkalmazása Békésen     x x x x x x x x x x x x x   
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Békési Kulturális Központban közösségi műhely 
(9 hó)             x x x x             
Öngondoskodás és termékfejlesztés elméleti- és 
gyakorlati foglalkozások a Békési Kulturális Köz-
pontban - 60 órában 60 fő számára         x x                     
A Békési Művelődési Központban alacsony isko-
lai végzettségűek számára számítógépes alapis-
meretek tanfolyam- 20 fő részére 
(Mezőberénnyel közösen)         x x                     
Mentor alkalmazása Békésen a Szociális Köz-
pontban és  Kulturális Központban     x x x x x x x x x x x x x   
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, kö-
zösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek                                 

Közösségfejlesztő alkalmazása Békésen     x x x x x x x x x x x x x   
Madzagfalvi napokon egészséges életmód prog-
ramok     x       x       x           

Népdalkör Békésen      x x x x x x x x x x x x x   
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesz-
tése                                 

A családsegítő és gyermekjóléti intézmények 
szervezésében megvalósuló preventív program-
sorozat neves előadókkal Évente 2 alkalommal, 
összesen 6 alkalommal       x x   x   x   x   x       

Egészségfejlesztő programsorozat a békési Szo-
ciális Központban elsősorban idősek számára.     x x x x x x x x x x x x x   
Bio-konyha szakkör működtetése kétheti gyako-
risággal     x x x x x x x x x x x x x   

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vi-
dék megtartó képességének fejlesztése, valamint 
az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása                                 



 
78 

Feladat megnevezése, konzorciumi tag 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 2019 2020 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

Krízisraktár létrehozása és működtetése     x x x x x x x x x x x x x   
Erőforrástérkép szolgáltatási modell és műhely - 
2 csoport x 20 óra        x   x                     

Választható szakmai tevékenységek megvalósí-
tása                                 
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása: 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen 
megjelenő testmozgás támogatása                                 

A békési Madzagfalvi napokhoz kapcsolódó 
mozgásos programok megvalósítása      x       x       x           
Gyermek zumba és néptánc klub Békésen heti 
rendszerességgel      x x x x x x x x x x x x x   
Sportágválasztó nap megszervezése évente 1 al-
kalommal Békésen            x       x       x     

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó programok szervezése:                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés meg-
előzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 1 tábor szervezése kiemelten a hátrá-
nyos helyzetűek számára.             x       x       x   

Nyári tábor Békésen hátrányos helyzetű gyer-
mekek számára kézműves tematikával             x       x       x   

Nyári kézműves tábor             x       x       x   
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2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Ifjúsági referens alkalmazása Békésen     x x x x x x x x x x x x x   
Ifjúsági klub programjainak szervezése a Békési 
Kulturális Központban     x x x x x x x x x x x x x   
Madzagfalvi napokon testvérvárosi találkozó- és 
a jó gyakorlatokat megismertető konferencia 
szervezése, továbbá elszármazottak és fiatal el-
származottak találkozójának szervezése     x       x       x           

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 2/3 Közösség egészségfejlesztése                                 

Tudatos családtervezés védőnői programmal fél-
évente Békésen       x   x   x   x   x   x     
3. A vidék megtartó képességének erősítése, 

valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés tá-
mogatása                                 

Ösztöndíjprogram     x x x x x x x x x x x x x   

Békés Kártya fejlesztése és működtetése     x x x x x x x x x x x x x   

Konzorciumi tag: Kondoros                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellá-
tottságának fejlesztését szolgáló ösztönző prog-
ramok megvalósítása: 1. a) Az igényfelmérés 
részeként beazonosításra került és megfelelően 
alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány 
enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósí-
tása                                 

Szociális asszisztens alkalmazása Kondoroson     x x x x x x x x x x x x x   

Jogi tanácsadó alkalmazása (Kondoros)     x x x x x x x x x x x x x   
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3 fő szociális szektorban dolgozó munkatárs me-
diátori képzése Kondoroson       x x x                     
Önkormányzati humán közszolgáltatáshoz kép-
zés - irodai Excel kezdő (Kondoros)       x x x                     
Önkormányzati humán közszolgáltatáshoz kép-
zés - irodai Excel haladó (Kondoros)            x x x                 
Önkormányzati humán közszolgáltatáshoz kép-
zés - TB ügyintéző képzés (Kondoros)             x x x x             

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó ak-
tív korú emberek foglalkoztathatóságának javítá-
sát támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, 
megerősítése: 2/1) A célcsoport foglalkoztatha-
tóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, 
egyéni fejlesztési terv alapján                                 

Informatika oktatás hátrányos helyzetűeknek 
Kondoroson       x x     x x     x x       

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közös-
ségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Hagyományőrző programok Kondoroson évente 
4 alkalommal: hagyományos lovas programok 
(pl. Betyár napok és az ahhoz kapcsolódó ren-
dezvények), gyermek-és ifjúsági programok 
(gyermeknapi programok, hagyományos ünne-
pekhez kapcsolódó programok)           x x     x x     x x   

Választható szakmai tevékenységek megvalósí-
tása                                 
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 
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Feladat megnevezése, konzorciumi tag 

Feladat negyedéves ütemezése 
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Szülőklub     x x x x x x x x x x x x x   

Lelki segítségnyújtás időseknek     x x x x x x x x x x x x x   
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása, 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen 
megjelenő testmozgás támogatása                                 

Délutáni kick-boksz szakkör Kondoroson      x x x x x x x x x x x x x   

Délutáni aerobic szakkör Kondoroson      x x x x x x x x x x x x x   
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó programok szervezése                                 

Nyári táborok megszervezése Kondoroson: hor-
gász, vívó, evangélikus, kézilabda, néptánc, foci, 
hátrányos, úszó, lovas, kézműves             x       x       x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Ifjúsági referens alkalmazása Kondoroson     x x x x x x x x x x x x x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 2/3 Közösség egészségfejlesztése                                 

Baba-mama klub létrehozása Kondoroson havi 1 
alkalommal     x x x x x x x x x x x x x   
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Feladat negyedéves ütemezése 
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3. A vidék megtartó képességének erősítése, va-
lamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés tá-
mogatása                                 

Ösztöndíjprogram     x x x x x x x x x x x x x   

Konzorciumi tag: Köröstarcsa                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 
1. A humán közszolgáltatások szakember-ellá-
tottságának fejlesztését szolgáló ösztönző prog-
ramok megvalósítása: 1. a) Az igényfelmérés 
részeként beazonosításra került és megfelelően 
alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány 
enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósí-
tása                                 

Gyógytornász alkalmazása (Köröstarcsa)     x x x x x x x x x x x x x   
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesz-
tése                                 

Egészségnap Köröstarcsán       x       x       x         
Választható szakmai tevékenységek megvalósí-
tása                                 
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

Egészségtanácsadó iroda működtetése, hetente 
2 alkalommal 3 órában Köröstarcsán     x x x x x x x x x x x x x   
Egészségfejlesztéshez kapcsolódó mini labor lét-
rehozása és működtetése     x x x x x x x x x x x x x   

Szülőklub     x x x x x x x x x x x x x   
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Feladat megnevezése, konzorciumi tag 

Feladat negyedéves ütemezése 
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1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása, 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen 
megjelenő testmozgás támogatása                                 

Sportnapok megszervezése Köröstarcsán              x       x       x   
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó programok szervezése                                 

Nyári tábor kicsiknek Köröstarcsán             x       x       x   

Nyári sport napközis tábor             x       x       x   
2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Köröstarcsán generációk közti közös programok 
szervezése évente 4 alkalommal      x x x x x x x x x x x x x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 2/3 Közösség egészségfejlesztése                                 

Köröstarcsáról Békésre szervezett babaúszás 
tanfolyam     x x x x x x x x x x x x x   

Konzorciumi tag: Kamut                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 
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Feladat negyedéves ütemezése 
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1. A humán közszolgáltatások szakember-ellá-
tottságának fejlesztését szolgáló ösztönző prog-
ramok megvalósítása: 1. a) Az igényfelmérés 
részeként beazonosításra került és megfelelően 
alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány 
enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósí-
tása                                 

Gyógytornász alkalmazása (Kamut)     x x x x x x x x x x x x x   

1 fő szociális munkás továbbképzése családtera-
peuta végzettség megszerzésére Kamuton      x x x x x x x x             

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közös-
ségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Települési rendezvény Kamuton     x       x       x           
Választható szakmai tevékenységek megvalósí-
tása                                 
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

Szülőklub Kamuton     x x x x x x x x x x x x x   
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó programok szervezése                                 

Nyári gyermek tábor szervezése Kamut             x       x       x   
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Feladat megnevezése, konzorciumi tag 

Feladat negyedéves ütemezése 
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2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Testvértelepülési programok szervezése Kamu-
ton évente 1 alkalommal     x       x       x           

Konzorciumi tag: Murony                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közös-
ségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Egészséges életmód programok Muronyban     x x x x x x x x x x x x x   
Választható szakmai tevékenységek megvalósí-
tása                                 
1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

Főzéssel egybekötött egészségtudatos progra-
mok szervezése az idősek számára Muronyban     x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztat-
hatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci esz-
közökben való részesedésének és munkaerő-
piacon való megjelenésének elősegítése, integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszer ki-
alakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó programok szervezése                                 

Nyári gyermek tábor szervezése Muronyban             x       x       x   
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Feladat negyedéves ütemezése 
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2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Testvértelepülési programok szervezése Mu-
ronyban évente 1 alkalommal           x       x       x     

Zárás, értékelés                                 

Projektzárás                                 
Projektzáró egyeztetés a konzorciumi tagok kö-
zött                             x   

Belső monitoring                                 
Konzorciumi tagok monitoring találkozói fél-
évente egy alkalommal.         x   x   x   x   x   x   

Záró beszámoló benyújtása                               x 

Fenntartási időszak megkezdése                               x 
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3.3. HELYI TUDÁSTŐKE ÉS KOMPETENCIA TÉRKÉP 

Az 1.1-es fejezetben is kifejtettük, hogy a konzorcium településein a lakosság képzettelenebb az országos 

átlagnál, és a foglalkoztatottsági mutatói is lényegesen elmaradnak attól. A helyi humán tőke még jelentős 

munkaerőpiac számára felhasználható tartalékokkal rendelkezik. (lást 1.5-ös fejezet) A helyi humán tőke 

tartalékainak mozgósításában a helyi humán közszolgáltatásokat végző intézményeknek jelentős szerepük 

van. Azonban ezen intézmények hatékonyabb működésének is elsősorban a megfelelően képzett mun-

kaerő hiánya az akadálya.  

A HR tervhez kapcsolódóan on-line kérdőívben felmértük a konzorcium településein működő, humán köz-

szolgáltatásokat nyújtó 18 intézményt, mely közül 13 önkormányzati fenntartásban áll vagy önkormányzat, 

2 darab civil, 1 egyházi fenntartásban működik, 2 szervezet pedig az egyéb válaszlehetőséget jelölte meg. 

Azon kitöltő intézmények közül, melyek nem önkormányzati fenntartásban működnek, 2 darab 

közfeladatellátási szerződéssel rendelkezik, 1 darab pedig közszolgáltatási megállapodás keretében lát el 

közszolgáltatásokat. A kitöltők között legmagasabb a kulturális szolgáltatásokat végzők száma. 8 intézmény 

lát el tehát közművelődési feladatokat, vagy működtet könyvtárat, múzeumot, vagy nyújt szolgáltatásokat 

például az ifjúság számára, esetleg egyéb kulturális szolgáltatásokat biztosít. Továbbá 6 intézmény szociális 

szolgáltatások végez (étkeztetés, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, idősek nap-

pali ellátása, stb.) 5 intézmény pedig gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat biztosít (család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsőde, családi napközi, helyettes szülői háló-

zat, átmeneti otthonok, gyermekétkeztetés). Ezeken a közszolgáltatásokon felül egyes kitöltő intézmények 

egészségügyi szolgáltatásokat, köznevelési szolgáltatásokat és oktatást kiegészítő szolgáltatásokat, vala-

mint közbiztonsági szolgáltatásokat is végeznek. 

A válaszadó intézmények legfőbb célcsoportjait a fiatalok, a családok, valamint az idősek adják. 14 kitöltő 

intézmény nyújt különböző szolgáltatásokat fiatalok részére, 15 családok számára, míg 13 intézmény fog-

lalkozik idősekkel. Számos intézmény célcsoportjához tartoznak a kisgyerekek, a kigyerekes anyák, a hát-

rányos helyzetű lakosok, a fogyatékkal élők, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek, illetve 

a közfoglalkoztatottak is. 

 
 

Amikor az intézményeiket a problémáikról, nehézségeikről kérdeztük, leggyakrabban a szakemberhiányt 

emelték ki a válaszadók, vagyis kevés a szakember az elvárt és vállalt feladatokhoz, nagy a fluktuáció, nem 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

kisgyerekek

fiatalok

családok

hátrányos helyzetűek

munkanélküliek

hajléktalanok

megváltozott munkaképességűek

fogyatékkal élők

alacsony iskolai végzettségűek

idősek

szenvedélybetegek

kisgyermekes anyák

közfoglalkoztatottak



 
88 

megoldott a helyettesítés, a munkatársak között jelentős a kiégés veszélye, egyes intézményekben pedig 

kevés számú és alulképzett munkatársak látják el a szakmai feladatokat. Komoly nehézséget jelent továbbá 

a szupervízió hiánya, iskolai szociális munkás, vagy ifjúsági referens hiánya, kevés az anyagi forrás, és igen 

szűkösek a fejlesztési, beruházási források is. Többen jelezték, hogy a célcsoport sok esetben nehezen mo-

tiválható, érdektelen. A kiégés kapcsán az is elhangzott, hogy az alacsony társadalmi és anyagi megbecsült-

ség miatt nehéz alkalmas, motivált munkaerőt találni, valamint a válaszadó intézmények azt is elmondták, 

hogy kevés a személyiségfejlesztő és a szakmai kompetenciafejlesztő tréning a szakmai munkatársak szá-

mára. Végül pedig felmerült a jogszabályok nagymértékű változásának problémája, melyekkel az intézmé-

nyek nem tudnak lépést tartani, nehezen tudnak megfelelni az új elvárásoknak.  

 

Szakmai státuszok, munkaerőhiány 

A kérdőív feladata volt felmérni, hogy az egyes intézményekben hány szakmai státusz áll rendelkezésre, 

ezek közül hány van betöltve, és ennek fényében hány betöltetlen szakmai státusz van az egyes intézmé-

nyekben. Összességében elmondható, hogy a válaszadó intézmények 70%-ában a szakmai státuszok betöl-

töttek. A maradék 5 intézmény viszont úgy nyilatkozott, hogy egyes meglévő státuszaik is betöltetlenek. A 

legmagasabb hiányt Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (3 fő), valamint Kondoros Város Önkor-

mányzatának Települési Szolgáltató Intézménye (4 fő) jelezték. 

 

Kitöltő intézmény neve 

Az intézmény 
rendelkezésére 
álló szakmai 
státuszok 
száma 

Az intézményben 
jelenleg dolgozó 
szakmai munkatár-
sak létszáma, a be-
töltött szakmai 
státuszok száma  

Jelenleg betöl-
tetlen szakmai 
státuszok 
száma 

Orlai Petrics Soma Kulturális Köz-

pont, Mezőberény 
11 9 2 

Körös-szögi Kistérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Családse-

gítő és Gyermekjóléti Szolgálata, 

Kondoros 

14 13 1 

Köröstarcsa Község Önkormányzata 

Egészségház 
6 2 0 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Kamut 
1 1 0 

Művelődési Ház, Kamut 1 1 0 

Köröstarcsa Község Önkormányzata 

Alapszolgáltatási Központja 
6 6 0 

Savio Szent Domonkos Katolikus Ál-

talános Iskola és Óvoda, Kamut 
8 8 0 

Murony Község Önkormányzata 3 3 0 

Kamut Község Önkormányzata 1 1 0 
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Köröstarcsa Község Önkormányzata 

Szabó Károly Művelődési Ház és 

Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 

2 2 0 

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közmű-

velődési Intézmény  
3 3 0 

Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-

pont, Békés 
5 5 0 

Kondorosi Turisztikai Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft 
17 16 1 

Városi Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat, Mezőberény 
68 68 0 

Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ 
64 61 3 

Alföldi Vadásztársulat 0 0 0 

Kondoros Város Önkormányzatának 

Települési Szolgáltató Intézménye 
33 29 4 

 

Arra a kérdésre, hogy van-e az Ön intézményében szakképzett munkaerőhiány, viszont a válaszadók 70%-

a mondta azt, hogy igen. Ebből arra lehet következtetni, hogy a meglévő státuszok száma nem elegendő az 

ellátandó feladatok elvégzésére. 

 

 
 

Azon intézmények, ahol van szakképzett munkaerőhiány, az alábbi tényezőket jelölték meg legfőbb okok-

ként:  
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9 kitöltő értékelte úgy, hogy intézményük munkaerőhiányának legfőbb oka a megfelelő képzettség és kom-

petencia hiánya, míg 6 intézmény számára az alacsony bérszínvonal jelenti a legnagyobb kihívást. A bérekre 

vonatkozóan 14 intézmény adott értékelhető választ, melyek alapján az kitöltő intézményekre vonatkoz-

tatott átlagbér 193 931 Ft. 9 nyilatkozó intézmény 1 főre jutó átlag bérköltsége 150 000 Ft – 200 000 Ft 

közé esik, míg a további 5 kitöltő intézmény 1 főre jutó átlag bérköltsége 200 005 Ft – 260 000 Ft közé esik. 

 

Azok közül az intézmények közül, akik szakképzett munkaerőhiányról számoltak be – ha lehetőségük lenne 

rá – 3 intézmény 1 fő új szakmai munkatársat tudna foglalkoztatni annak érdekében, hogy az intézmény 

jelenlegi feladatait kielégítően el tudja látni. 4 intézmény mondta azt, hogy 2 további szakmai munkatárs 

alkalmazását látja szükségesnek. 1 intézmény 3 fő, míg szintén 1 intézmény akár 4 fő szakképzett munka-

társra is igényt tartana jelenlegi feladataik, szolgáltatásaik biztosítására. A legmagasabb, 5 fő szakmai mun-

katársat az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, 

Mezőberény intézményei tudnának alkalmazni. 

Arra a kérdésre, hogy szolgáltatásaik fejlesztéséhez vagy bővítéséhez szükségük lenne-e új szakmai státu-

szokra, a válaszadók 88%-a felelt igennel. 

 

 

Az intézmények nagy része legalább 1-2 új szakmai státuszra tartana igényt, de egyes intézmények akár 3-

4 új státusz létrehozását is szükségesnek látják annak érdekében, hogy szolgáltatásaikat fejleszteni tudják. 

Az összes válaszadó intézmény összesen 28 főt, míg egy intézmény átlagosan pedig 1,9 új szakmai státusz 

létrehozását tartja szükségesnek intézményi fejlesztések megvalósításához. 

 

A szakmai munkatársak képzettsége, képzési szükségletek 

A válaszadók közel 60%-a (10 kitöltő) értékelte úgy, hogy az intézményekben dolgozó szakmai munkatársak 

rendelkeznek a szükséges szakképzettséggel, míg 7 intézmény képviselője hiányosnak tartja a szakmai 

munkatársak szakképzettségét a betöltendő feladatkörük fényében. Továbbá az is kiderült, hogy a 17 ki-

töltő intézmény szakmai munkatársai közül jelenleg csupán 22 fő jár szakmai képzésre, továbbképzésre, 

ami átlagosan alig több, mint 1 fő intézményenként. Igény azonban ennél jóval több képzésre lenne. Erre 

vonatkozott a következő kérdés: Van-e az Ön intézményében dolgozók számára képzési vagy kompeten-

ciafejlesztési szükséglet? A válaszadók több, mint 80%-a igennel felelt. Ez az adat pedig nagyban alátá-

masztja a pályázat megalapozottságát. 
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Amennyiben lenne rá forrás, az alábbi képzésekre, kompetenciafejlesztésre lenne igénye a válaszadó in-

tézményeknek: közösségszervező és mediátor képzés, családterapeuta képzés, közösségfejlesztéssel kap-

csolatos továbbképzés, személyiségfejlesztő tréning, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, szakmai 

továbbképzések, pályázatíró tanfolyam, könyvtárvezető tanfolyam, játszóház vezető, coaching, intézmény-

vezetői kompetenciák fejlesztése, kommunikációs tréning, konfliktuskezelési és önismereti tréning, szu-

pervíziós képzés, szociális munkás és ápoló képzés, egészség tanácsadó képzés,  dietetikus szakács és 

élelmezésvezető továbbképzés, informatikai továbbképzés, nyelvi képzések, rendezvényszervezői tovább-

képzés. A projektben megvalósítandó képzéseket ezekhez az igényekhez igazítottuk. 

 

A megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén különbözők szakmai képzésre, továbbképzésre az intézmé-

nyek a szakmai munkatársak közül összesen 58 főt, intézményenként átlagosan pedig 3,5 főt küldenének. 

Ezek az adatok jelentősen magasabbak a jelenlegi képzési adatoknál, mely ugyancsak a pályázat 

indokoltásgát igazolja. 2 intézmény nyilatkozott úgy, hogy egyetlen főt sem szeretne küldeni továbbkép-

zésre, míg 10 intézmény szeretne 1 – 4 főt továbbképezni. A 5 intézmény pedig szeretne több, mint 5 szak-

mai munkatárs számára képzést, továbbképzést biztosítani. 

 

Humán kapacitás és szolgáltatásfejlesztés 

Megkérdeztük az intézményeket, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, milyen végzettséggel rendelkező 

szakemberekre lenne még Önöknél szükség. Több intézmény is említette a pszichológus, a családterape-

uta, az ifjúsági referens, a pedagógiai asszisztens, a közösségfejlesztő, a szociális asszisztens, a gyógytornász 

hiányát, valamint felmerült a közművelődési szakember, média és marketing szakember, jogász, az állam-

háztartási mérlegképes könyvelő, bérügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző, a rendezvényszervező, 

szociális munkás, szociális gondozó és ápoló, informatikus szakember hiánya is az egyes intézményekben. 

 

A válaszadó intézmények többsége úgy látja, hogy nagy szükség van eszközfejlesztésre, munkatársa, ön-

kéntesek képzésére és kompetenciafejlesztésére, bér- és járuléktámogatásra, mind pedig ingatlan fejlesz-

tésre. A leginkább preferált fejlesztési terület az eszközfejlesztés, melyre 15 intézmény tartana igényt. Ezt 
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követi a munkatársak, önkéntesek képzése és kompetenciafejlesztése, melyet 13 intézmény tart szüksé-

gesnek a kitöltők közül. 

 

 

 

Arra a kérdésre, hogy mely jelenlegi szolgáltatásaikat fejlesztenék az intézmények és milyen módon, az 

alábbi válaszok érkeztek: A kitöltők közül többen is prioritásnak tekintették a tanácsadások bevezetését, 

illetve továbbfejlesztését, a családgondozást, az egészség-tanácsadást, a prevenciós szolgáltatásokat, az 

állapotfelméréssel és az életvezetési problémák megoldását személyi tanácsadás keretében, az ifjúság in-

tenzívebb bevonását a község életébe, valamint a kisközösségekkel kapcsolatos szolgáltatásfejlesztést, kö-

zösségfejlesztésre. További igény mutatkozik klubfoglalkozások indítására, kézműves foglalkozások és 

szabadidős tevékenységek fejlesztésére, szünidei gyermekprogramok szervezésére hátrányos helyzetű 

gyermekek számára, valamint a géppark fejlesztésre, mely hozzájárulna a szolgáltatások minőségének ja-

vulásához. Pályázatunk tervezett tevékenységei a fent felsorolt igényekre épülnek. 

 

Lehetőség esetén az intézmények a meglevő igényekre alapozva a következő új szolgáltatásokkal bővítenék 

palettájukat: gyermek és ifjúsági foglalkoztató, a felnövekvő generációk, kompetenciafejlesztése, valamint 

közösségfejlesztés,  fejlesztő szoba kialakítása, a fiatalok település életébe történő bevonása a kultúrán a 

sporton keresztül, a hátrányos helyzetű fiatalság segítése a helyben maradáshoz,  támogató szolgálat,  

konfliktus kezelés, pszichológiai tanácsadás, mini labor vérvételhez, és beszállítása a központi laborba, csa-

ládterapeuta foglalkoztatásával új szolgáltatás bevezetése, jogi tanácsadás, pszichológus biztosítása, 

gyógytornász alkalmazása, gyógymasszőr alkalmazása, ismeretterjesztő előadássorozat, rendezvények, va-

lamint közösségi iroda (coworking)- és műhely (maker hub) kialakítása és működtetése, amelyek multi-

funkcionális eszközei a humán erőforrás helyi fejlesztésének. 

Az kitöltő intézmények továbbá arra is válaszoltak, hogy a tervezett pályázati program keretében milyen 

szolgáltatásfejlesztést vagy új tevékenységet tudnának megvalósítani az intézmény célcsoportja foglakoz-

tatásának elősegítése érdekében. 11 intézmény vállalná az együttműködést más intézményekkel, szerve-

zetekkel a hátrányos helyzetű személyek integrációjának támogatása érdekében. 9 intézmény nyilatkozott 

úgy, hogy vállalni tudnák a csoportmunkában történő együttműködési kompetenciák fejlesztését, míg 8 

intézmény tudna egyéni kompetenciákat felmérni és fejleszteni. 
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Végül pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen ösztönző támogatási formákra lenne szükség munkavál-

lalói oldalról, amennyiben arra lehetősége lenne. A válaszadó 17 intézmény közül 15-en a bér- és járulék 

támogatásokat tartják a legfontosabbnak, míg 14 intézmény tartja elengedhetetlennek a képzési költség-

hez kapcsolódó támogatásokat, valamint a vizsgadíj költségeihez való hozzájárulást. Pályázatunk kereté-

ben tehát ezeket az ösztönző támogatási formákat kezeljük prioritásként, mivel ezekre mutatkozik a 

legnagyobb igény. 
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3.4. TÉRSÉGI ÉS KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGTERV 

A konzorcium településein, a hátrányos helyzetű csoportokon belül a szocializációs, és anyagi hátrányok 

halmozódása, a megfelelő tájékozottság hiánya miatt az egészségtudatás életvitel nem jellemző. A konzor-

cium kisebb településein az egészségtudatos életvitel további gátja, a megfelelő egészségügyi intézmények 

hiánya. Szakrendelés, és szűrővizsgálatok a konzorcium legtöbb kistelepülésén nem érhetők el. A szakren-

delésekre és a szűrővizsgálatok elérését lehetővé tevő utazási kényszer, éppen az egyébként is legrosszabb 

helyzetben lévő csoportok számára jelent a legnagyobb terhet, hiszen ők a legimmobilabb rétegek is egy-

ben. Éppen ezeknek a rétegeknek a legnagyobb segítség, hogy a szakellátás egyes feladatai elérhetők lesz-

nek helyben gyógytornász, és pszichológus alkalmazása révén. A tervezett életmód-tanácsadásra szintén 

ezek a rétegek szorulnak rá leginkább. 

Közvetetten egészségtudatos életmód fejlődését teszi lehetővé minden olyan tevékenység, amely a hátrá-

nyos helyzetű csoportok jobb társadalmi és munkaerő-piaci integrációját célozza, hiszen a helyi társadalom 

életébe, valamint a munkaerőpiacra való bekapcsolódás önmagában az egészségtudatosság fejlődésének 

az irányába hat. 

Szűrőkamion szolgáltatást vesznek igénybe a települések. Különösen a szolgáltatáshiányos kistelepülése-

ken, de a városokban sem jutnak el a lakók a megfelelő szűrővizsgálatokra és ezért sokszor már későn 

kerülnek be az egészségügyi ellátórendszerbe. Ennek a problémának a kezelésére a projekt időszaka alatt 

összesen 15 alkalommal szűrőkamion segítségével kívánjuk a szűrést elvégezni. A szolgáltatást - a költség-

hatékonyság érdekében - Mezőberény szerzi be, de minden konzorciumi településen lesz szűrés, akár több 

alkalommal is.  

A hátrányos helyzetű csoportok egészségtudatosságának növekedését közvetlenül elősegítik a tervezett 

tevékenységek közül az egészséges életmód különböző szegmenseit megvilágító tájékoztató előadások és 

szaktanácsadások. Ide tartozik a tervezett programsorozat neves előadókkal.  

Részben a hátrányos helyzetű csoportokra irányulnak a következő – lelki egészséggel kapcsolatos – tevé-

kenységek is: 

- Helyi nyugdíjasklub tevékenységének, programjainak támogatása 

- Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok, 

hiszen az egészségtudatosság része, hogy a szülők hogyan nevelik gyermekeiket. 

Az egészségtudatosság fejlesztése szempontjából fontos jelentőséggel bír a hátrányos helyzetű csoporto-

kat is bevonni szándékozó, a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatására szervezett 

programok. A településeken tervezett tevékenységek:  

- Sportnapok 

- Sportágválasztó rendezvények 

- Életmód-sport klubok, műhelyek, programok 

A fenti tevékenységeken túl közvetetten egészségtudatos életmód fejlődését teszi lehetővé minden olyan 

tevékenység, amely a hátrányos helyzetű csoportok jobb társadalmi és munkaerő-piaci integrációját cé-

lozza, hiszen a helyi társadalom életébe, valamint a munkaerőpiacra való bekapcsolódás önmagában az 

egészségtudatosság fejlődésének az irányába hat. 
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4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 

Mezőberény 

A projekt konzorciumának vezetője Mezőberény Város Önkormányzata, amely ellátja a projekt szakmai és 

adminisztratív menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat is, az egész konzorcium tekintetében.  

Projektmegvalósításban részt vevő közreműködők 

Név: Bereczki Ivett 

Projektben szerepe: projektmenedzser 

Képzettsége: mérlegképes könyvelő, pénzügyi szakos közgazdász 

Szakmai tapasztalat: A projekt operatív megvalósításáért felelős projektvezető, heti 20 órában a Mezőbe-

rény Város Önkormányzata alkalmazásában álló, közgazdász végzettséggel rendelkező Bereczki Ivett látja 

el, aki 9 éves munkatapasztalata során jelentős tudásra tett szert a projektek menedzselése, koordinálása, 

szervezése terén. 2008 óta feladata a pályázatok figyelése, elkészítése, megvalósítása, nyomon követése, 

közreműködés a közbeszerzésekbe. Részt vett TÁMOP, TIOP, ÁROP és haza finanszírozású projektekben 

(lásd részletesen a csatolt önéletrajzban. Így például a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatá-

sok hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális területén c. projektben (34.172.562 Ft)a 

projekt adminisztrációs jelentős tapasztalatait pénzügyi vezetőként kamatoztatta.  

Munkatapasztalat: 9 év 

Munkaidő: 20 óra 

 

Név: Csipke Józsefné 

Projektben szerepe: pénzügyi vezető 

Képzettsége: közgazdász pénzügy-számvitel szakon, mérlegképes könyvelő, államháztartási mérlegképes 

könyvelő, képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus 

Szakmai tapasztalat: A projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas 

munkatársak vesznek részt. A pénzügyi vezetői feladatokat heti 20 órában a Mezőberény Város Önkor-

mányzat. alkalmazásában álló, közgazdász végzettséggel és mérlegképes könyvelői ismeretekkel is rendel-

kező Csipke Józsefné látja el, aki 11 éves munkatapasztalata során komoly tudásra tett szert a projektek 

pénzügyi elszámolása terén, többek között a Mezőberény Város Önkormányzata TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-

0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális területén c. 

projektben (34.172.562 Ft) ahol a projektben elszámolási tapasztalatait projektmenedzserként kamatoz-

tatta. A projektmenedzsment tagjaként pedig megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, vala-

mint magas színvonalú számítástechnikai és pénzügyi ismeretekkel rendelkezik a projekt pénzügyi vezetői 

teendőinek elvégzéséhez. Emellett részt vett ÁROP és hazai forrású projektek pénzügyi menedzselésében.  

Munkatapasztalat: 11 év 
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Munkaidő: 20 óra 

 

Név: Kovács Edina 

Projektben szerepe: szakmai vezető 

Képzettsége: szociológus, szociálpolitikus 

Szakmai A projekt megvalósításáért felelős szakmai vezető heti 40 órában a Mezőberény Város Önkor-

mányzata alkalmazásában álló, szociológus és szociálpolitikus végzettséggel rendelkező Kovács Edina látja 

el, aki 1994 óta dolgozik a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, jelenleg igazgatóként. A TÁMOP-

5.4.9-11/1-2012-0017 (itt a képzések vezetése, rendezvények, nevelési program megvalósítása egyaránt 

feladata volt) és a DAOP – 4.1.3/C – 2008 –0003 projektekben is szakmai vezetői feladatokat látott el, más 

TÁMOP. ÁROP, DAOP és OFA projektekben pedig projektmenedzseri, projektvezetői tevékenységeket lá-

tott el (lásd mellékelt önéletrajz.) Alapképzettsége mellett számos továbbképzésen, tréningen, vezetői kép-

zésen vett részt az elmúlt években. Jelenlegi igazgatói feladatai: szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 

helyi és kistérségi fejlesztése, működtetése; egészségügyi alap- és szakellátások működtetése; projektme-

nedzsment feladatok ellátása; szakmai és vezetői team irányítása. 

Munkatapasztalat: 23 év 

Munkaidő: 40 óra 

A projektben résztvevők szakmai tudásuk és tapasztalatuk alapján kerültek kiválasztásra, elősegítve az elő-

írt feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő ellátását. A projektmenedzsment munkáját egy fő 

projektmenedzser asszisztens és egy fő pénzügyi asszisztens segíti a projektmegvalósítás szakaszában. 

Főbb adatok: 

A támogatást igénylő neve:  Mezőberény Város Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15725390-2-04 

Képviselő neve:   Siklósi István polgármester 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kére-
lemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységek-
kel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti 
meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül fi-
gyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

Mezőberény is része a megye központi részét magában foglaló Közép-békési Centrumnak, amelyet a Bé-

késcsaba, Gyula, Békés városhármas mellett további kisvárosok és községek alkotnak. Mezőberény közle-

kedési helyzete kedvező, mivel a városban megáll a Budapest– Békéscsaba–Lökösháza vonalon közlekedő 

minden hazai és számos nemzetközi szerelvény. A 120-as számú vasúti törzsvonal folyó felújításai lehetővé 

teszik a „kvázi-gyorsvasúti”, azaz a 160 km/h maximális sebességgel közlekedő szerelvények beállítását is. 

A törzsvonal a hazai áruszállításnak is fontos ütőere, s része az EU által 1997-ben kijelölt „Transzeurópai 

hálózatának” (IV. Korridor). 
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A város lakói büszkék a háromnemzetiségű város természeti, épített, szellemi örökségére, gazdag hagyo-

mányaira. A 21. század elején a város vezetése számára komoly kihívás a település népességmegtartó ere-

jének megőrzése, ezért, mint a megtartó erők egyikét tartja számon a helyi kulturális életet. A város a 

közművelődést olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok 

aktív közösségi művelődésén alapul. 

Mezőberény kulturális ellátottsága Békés megye viszonylatában jó. Az önkormányzati intézmények mellett 

civil szervezetek, egyházak is szerepet vállalnak a város kulturális életében. Mezőberényi jellegzetességgé 

nőtte ki magát a Berényi Napok, a három nemzetiség motívumkincsét feldolgozó Díszítőművészeti Kör, a 

Berényi Népdalkör, a Mazsorett Együttes a Berény” Néptáncegyüttes, a “Leg a láb” Alapfokú Művészeti 

Iskola, a Mezőberényi Amatőr Művésztelep. A nemzetiségi önkormányzatok jellemzően a nemzetiségi szer-

vezetekkel, egyházakkal közösen szervezik önálló, vagy városi eseményekhez kapcsolódó közösségi rendez-

vényeiket.  

A kulturális feladatokat az önkormányzat elsősorban az általa fenntartott Orlai Petrics Soma Kulturális Köz-

pont működtetésével látja el. Az OPSKK-val együttműködve a nevelési, oktatási intézmények, a Városi Köz-

szolgáltató Intézmény, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, valamint a Polgármesteri Hivatal is ellát 

kulturális tevékenységet. Az intézményeket megfelelő szakmai végzettségű vezetők irányítják. A dolgozók 

rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges szakmai kompetenciákkal. Az ellátandó feladathoz a szakem-

berek száma elégséges, ám csak a közmunka, a kulturális közmunka segítségével lehetséges az egyes kö-

zösségi, kulturális területek elvárt módon történő folyamatos üzemeltetése. A művészeti csoportok 

munkáját elismert, felkészült szakmai vezetők irányítják. A csoportok képesek a megújulásra, az új kihívá-

soknak való megfelelésre. 

A rendszeresen működő csoportok döntően az OPSKK-ban végzik tevékenységüket. 

A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete a nemzetiségi 

hagyományok életben tartásával foglalkoznak. 

 

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

A projekt konzorciumának tagjai: 

A támogatást igénylő neve:  Békés Város Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15725060-2-04 

Képviselő neve:   Izsó Gábor 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kére-
lemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységek-
kel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti 
meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül fi-
gyelembevételre. 
(Bruttó) 
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A támogatást igénylő neve:  Kondoros Város Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15725534-2-04 

Képviselő neve:   Ribárszki Péter György 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kére-
lemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységek-
kel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti 
meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül fi-
gyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

A támogatást igénylő neve:  Köröstarcsa Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15725383-2-04 

Képviselő neve:   Lipcsei Zoltán 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kére-
lemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységek-
kel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti 
meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül fi-
gyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

A támogatást igénylő neve:  Kamut Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15725084-1-04 

Képviselő neve:   Balog Imréné 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kére-
lemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységek-
kel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti 
meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül fi-
gyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

A támogatást igénylő neve:  Murony Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15725077-1-04 

Képviselő neve:   Fekete Ferenc Zoltán 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 
A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kére-
lemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységek-
kel kapcsolatban 
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felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti 
meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül fi-
gyelembevételre. 
(Bruttó) 

A konzorcium tagjai esetében külön projektszervezet nem kerül felállításra, ezeket a feladatokat – 

úgy, mint a projekt szakmai vezetése, valamint a projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatok 

ellátása – a konzorciumvezető látja el.  

 

Békés 

A város része Békés megye súlypontjának, melyet a közép-békési településegyüttes ad (Békés, Békés-

csaba, Gyula). Lakosságszáma alapján a megye 4. legnagyobb városa. Az elmúlt évtizedben valódi vá-

rosi arculatot nyert, de alapvetően megőrizte kisvárosi hangulatát, amelyet a valódi iparosodás 

elmaradásának köszönhet. A város főúti kapcsolatokkal rendelkezik, így térségi jelentőségű közleke-

dési alcsomópontnak számít. Békés szerepkörének tekintetében meghatározó az országos járási rend-

szerbe történő betagozódása, melynek következtében 2013. január 1-től járási központ funkciót tölt 

be. A járásközpontként felvállalt szerepkörök eredményeként a városi szolgáltatások tekintetében a 

10.000 főt meghaladó városoknak megfelelő szerepet tölt be. Vonzáskörzete és az általa ellátott funk-

ciók alapján a Békési járás meghatározó települése, amely rendelkezik bizonyos számú, más települést 

ellátó, városi funkciót jelentő intézményi és speciális funkcióval is. A város közösségi életének jelentős 

szereplői a civil szervezetek. A városban 1990 óta mintegy 210 szervezetet jegyeztek be, ezek közül 

150 ma is működik. A civil tanács béli besorolás szerint tizenegy kategóriába rendezték a szervezete-

ket. Ezek közül a sport és szabadidős szervezetek, alapítványok, klubok száma a legmagasabb Béké-

sen; 29 ilyen szervezet van számon tartva, ami a bejegyzett szervezeteknek mintegy negyede. 

Viszonylag sok szervezet tevékenykedik a művészet és kultúra, valamint az egészségügy és szociális 

ellátás területén. Összesen 20 alapítvány működik, amelyek a város oktatási intézményeit hívatottak 

támogatni. Működnek korcsoportokat képviselő szervezetek is Békésen: 7 nyugdíjas szervezet és ala-

pítvány, illetve 2 ifjúsági szervezet igyekszik felkarolni a városban élő két, külön figyelmet igénylő kor-

osztály tagjait, és számukra közösségi eseményeket szervezni. Ugyanakkor 23 szervezet az Egyéb 

szervezetek kategóriájába tartozik, ezek tevékenységi köre sokrétű. Az önkormányzat üzemelteti a 

Civil Szervezetek Házát, valamint a Nyugdíjas Házat, amivel a civil élet szervezéséhez, közösségi ren-

dezvények, találkozók lebonyolításhoz nyújt segítséget. 

 

Kondoros 

Kondoros Nagyközség 2013-ban vált várossá. A Dél-alföldi régió jellegzetessége, a hajdan óriási jelen-

tőségű, ma már eltűnőben lévő tanyavilág, a magyar külterületi lakónépesség egyik tipikus élettere. 

A tanyavilág eltűnése és a mezőgazdaság élőmunka igényének csökkenése a két fő tényező, amely az 

egész régióban megfigyelhető népességcsökkenés hátterében áll. Az általános negatív népesedési 

tendencia mellett Kondoroson pozitív folyamatok is megfigyelhetők.  

A város elsősorban a közigazgatási, kulturális és szabadidős szolgáltatásaival képes vonzerőt gyako-

rolni a környező településekre. Foglalkoztatási szempontból kevésbé, sőt a helyi munkaerőre a me-

gyeszékhely és a járási székhely fokozatosan erősödő elszívó hatása érzékelhető - Békéscsaba és 

Szarvas együttesen jóval tízezer feletti más településről bejárót foglalkoztat. A két település munka-
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erőt elszívó hatása Kondoroson is egyre erőteljesebben érezhető. A település további népességmeg-

tartó erejének a növelése a helyi foglalkoztatási helyzet javításával érhető el. A mezőgazdaságra épülő 

feldolgozó és élelmiszeripar a legfontosabb kitörési pont, amelyre a települést hagyományai predesz-

tinálják. A településen az önkormányzat évről évre megújított nyilvántartása szerint 2016-ban össze-

sen 46 civil szervezet (alapítványok és egyesületek) működött. Az erőteljes polgári aktivitás 

összességében több, különböző tényező eredője. Gyökereit részben a település hagyományaiban kell 

keresnünk. A város kulturális örökségének része Petőfi Istvánnak, Petőfi Sándor öccsének síremléke. 

A magyar és szlovák népművészet megmaradt emlékei, a közigazgatás, a vallás, a kultúra oktatás ré-

gebbi épületei éppúgy a település kulturális örökségének és identitásának a részét képezik, mint a 

megújult közterek emlékművei, és a település lakói számára kiemelten fontos egyéb emlékhelyek. 

 

Köröstarcsa 

Köröstarcsa Békés megyén belül, a békési kistérségben található. Békés megye, és annak középső ré-

szén fekvő békési kistérség, gazdasági fejlettségét tekintve Magyarország elmaradott területei közé 

tartozik. Erre utal a térséget jellemző magas munkanélküliség, alacsony vállalkozói aktivitás, tőkehi-

ány, alacsony jövedelmezőségi szint. Köröstarcsa lakosságának nagy része a korábbi években elsősor-

ban a mezőgazdasághoz kapcsolódó területen volt foglalkoztatva. A településről többen a közeli 

városokban, Mezőberényben, Békésen, és Békéscsabán tudnak munkalehetőséget találni, az ingázók 

száma kb. 70-80 fő. A közművesített település elérhetővé teszi az itt élők számára az egészségügyi 

ellátást, védőnői szolgálatot, bölcsődei, óvodai, iskolai ellátást. A falu alapszolgáltatási központja biz-

tosítja az idősek nappali ellátását, családsegítő-, gyermekjóléti szolgálatot. A művelődési ház és könyv-

tár színvonalas kulturális, szórakozási lehetőséget nyújt. A lakosság szolgálatában áll gyógyszertár, 

több élelmiszer, iparcikk üzlet. A liget, játszóterek, sportpálya, koronglövő pálya a Kettős-Körös szin-

tén hozzájárul az itt élő emberek kellemes szabadidő eltöltéséhez. A községet a 47-es főút kapcsolja 

be az ország vérkeringésébe. A kedvező természeti adottságok jó lehetőséget teremtenek az aktív 

pihenésre, de a mezőgazdasági tevékenység a lakosok megélhetéséhez, jövedelmeik kiegészítéséhez 

is hozzájárulnak. Az elmúlt évtizedek fejlődését bizonyítja, hogy a földgázvezeték a település egészét 

behálózza. A lakások 98%-a jut ivóvízhez. Bár több helyről kikötésre került a víz, a közkifolyókból min-

denki számára 

elérhető az egészséges ivóvíz. A telefonhálózat bővítése során minden igénylő telefonvonalhoz jutott. 

A község egész területén megoldott a szennyvízelvezetés. Súlyos probléma a munkanélküliség, a la-

kosság egy részének elszegényedése. Ezen igyekszik segíteni az önkormányzat közmunka programjai-

val, ami sokat jelent a munkanélküli emberek számára. De ez a település szempontjából is értékes, 

hiszen egyre rendezettebb, virágosabb a falu a közmunkások, lakosok keze nyomán. Egyre több tele-

pülésünkön a civil szerveződés is. Ezek a csoportok sok ember számára biztosítanak közösségi életet, 

felvállalják kulturális, sportolási, szórakozási lehetőségek megszervezését tagjaik számára és időnként 

a nagyközönség számára 

 

Kamut 

Kamut község a Dél-keleti országrészben - Békéscsaba, Békés és Mezőberény városok által határolva 

található. A település lakosságának leginkább a mezőgazdaság biztosítja a legfőbb megélhetési for-

mát. A község közigazgatási területe 6048 hektár, amelyen 98%-ban növénytermesztés folyik. Az itt 



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
 

101 

élő emberek minden nap szoros kapcsolatban élnek a természettel, annak jó és rossz tulajdonságaival 

együtt. A községben lakók (közel) fele nyugdíjas korú, 70-80 fő nyilvántartás alapján - regisztrált mun-

kanélküli él itt. Az önkormányzatnak jeletősek a szociális célú kiadásai az éves költségvetésben évről-

évre, amelyet a rászorultság határoz meg elsődlegesen. 

A településen egyedül a közművek közül a vezetékes szennyvíz-hálózat nincs kiépítve. A beltéri utak 

mindegyike szilárd burkolatú. A környezetvédelem jegyében tíz éve működik a szervezett szelektív 

hulladékgyűjtés. A tipikus alföldi táj mellett található egy horgásztó, több erdősáv, öntöző és belvízel-

vezető csatornák. A településen megtalálható iskola, óvoda, művelődési ház, orvosi rendelő, Idősek 

Klubja - ezen épületek állag megóvásáról az önkormányzatnak folyamatosan gondoskodnia kell. 

A községben működő civil szervezetek hozzájárulnak az épített és természeti környezet megóvásához, 

melyek a község fejlődésének alapjai.  Kulturális lehetőségek közül meg kell említeni a már hagyo-

mányként megrendezésre kerülő, Szent Gellért naphoz kapcsolódó Falunapot (legközelebb: 2010. 

szept. 25!). Ezen a napon a község apraja-nagyja részt vesz a zenés, táncos, mulatságokon. E napnak 

és több rendezvénynek elmaradhatatlan programja a Kamuti Néptáncegyüttes, a Kamuti Népdalkör, 

az iskolások és óvodások műsora. 

 

Murony 

Murony agrártelepülés, a jó minőségű föld és a szorgos munkalehetőséget nyújtott az itt élő embe-

reknek a megélhetésre, a településnek a fejlődésre. Agrártörténetünk fontos eseménye volt az, ami-

kor a mai Hidasháti Zrt. elődjét Békés és Murony határában 1949. évben a földművelésügyi miniszter 

alapította Békési Állami Gazdaság néven. Első központja a közigazgatásilag Békéshez tartozó, úgyne-

vezett Szabó tanyában volt. A település életében fontos szerepet tölt be az 1997. december 28-án 

alakult „Alapítvány a muronyi óvodásokért és iskolásokért” elnevezésű alapítvány, amelynek fő célja 

az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek szabadidős tevékenységének anyagi támogatása, valamint 

az oktatási és segédeszközök naprakész beszerzése. Murony község sokat fejlődött az elmúlt 60 év 

önállósága alatt. A rendszerváltásig a községünk nem ismerte a munkanélküliség fogalmát, mivel a 

mezőgazdaság, a termelő szervezetek sok embernek biztosítottak munkát. 

 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának 

bemutatása 

A projektgazdának az alábbi, hasonló célú fejlesztései voltak a korábbi években, valamint szintén az alábbi 

táblázatban bemutatott tervezett projektjei várnak jelenleg is elbírálásra.  

A projektgazda emellett szorosan együttműködik a térség többi szereplőjével a jelen lévő problémák meg-

oldása érdekében és kölcsönösen segítik egymás programjait, tevékenységeit. 

Konzorciumi partner Projekt azonosítója Igényelt/megítélt támo-

gatás 

Projekt 

státusza 

Békés Város Önkormány-

zata 

KEOP-4.10.0/U/15-2015-

0001 

111 937 292 Ft lezárult 
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Mezőberény Város Önkor-

mányzata 

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-

0033 

199 985 645 Ft lezárult 

Murony Község Önkor-

mányzata 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - 

Csatlakoztatási konstruk-

ció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiter-

jesztése 

5 984 300 Ft lezárul 

Köröstarcsa Község Önkor-

mányzata 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - 

Csatlakoztatási konstruk-

ció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiter-

jesztése 

6 000 000 Ft lezárult 

 

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 

4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése 

A megvalósítás során a következő feladatok merülne fel: 

Előkészítő feladatok: 

- projekt megvalósítás ütemezés véglegesítése, 

- iránymutató, ösztönző folyamatok generálása 

- többirányú kommunikáció 

- szakmai teamek kialakítása 

- megfelelő infrastruktúra biztosítása 

- projektjelentési és adminisztrációs rendszerek életbe léptetése 

- együttműködő partnerekkel kapcsolatépítés és megállapodás 

- külső szolgáltatók kiválasztása 

 

Megvalósítási feladatok: 

- többirányú kommunikáció fenntartása, erősítése támogató szervezet és egyéb együttmű-

ködő/potenciális partnerek felé 

- szakmai egyeztetések, koordináció az együttműködő partnerekkel 

- megvalósítás nyomon követése tagi és összkonzorciumi szinten 

- monitoring rendszer folyamatos működtetése 

- indikátorok folyamatos nyomon követése 

- esetleges korrekciók végrehajtása, módosítási eljárások kezelése 

 

A projekt időszakára külön Konzorciumi Koordinációs Tanácsot alakítunk ki. A projektmenedzsment 

közvetlen tagjaként a projektmenedzsert, pénzügyi vezetőt és szakmai vezetőt értjük. Munkájukat az 

intézmény további területein dolgozó, releváns ismeretekkel bíró kollégák egészítik ki. Az alábbi szer-

vezeti ábra szemlélteti a projekt team összeállítását.  

A Projekt végrehajtását irányító szervezet három hierarchiai szintre osztható az elvégzett feladatok, 

felelősségi körök, és beszámolási kötelezettségeknek megfelelően.  
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A szervezet stratégiai szintjén található a Konzorciumi Koordinációs Tanács, melynek tagjai a telepü-

lések vezetői, valamint a projektmenedzser és a szakmai vezető. Ők közösen felelnek a stratégiai dön-

tések meghozataláért.  

Őket követi a Projekt menedzsment szint, ami ellátja az általános projekt menedzsment, pénzügyi, 

jogi, közbeszerzési és minőségbiztosítási feladatokat. Az Operatív szint a felel a stratégiai döntések 

kivitelezéséhez szükséges napi teendők elvégzéséért.  

 

4.4.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása 

A projekt 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő szakmai vezetőt és 1 fő szakmai projekt 

asszisztenst tervez, akik a projektlebonyolítás szervezéséért, a projektforrások támogatásból történő 

finanszírozásának biztosításáért, a projekt sikeres lezárásáért felelnek.  

A szakmai megvalósítást 1 fő szakmai vezető irányítása mellett az érintett intézmények munkatársai 

végzik. Némely specifikus, rendelkezésre nem álló tudást (pl. közbeszerzési szakértő stb.) külső szak-

értők igénybevételével tervezzük biztosítani.  A projektben tervezett tevékenységeket döntő hányad-

ban az intézmények állományában található, saját alkalmazottakból álló munkacsoportok tudják 

végezni, lévén a projekt olyan tevékenységekre irányul, amelynek legfőbb szakértői a szervezeten be-

lül állnak alkalmazásban. 

A projektmenedzsment tagjai és a szakmai vezető részletesen bemutatásra kerültek 4.1.1. pontban.  

A projektmenedzsment és szakmai vezető feladatai: 

Projektmenedzser 

A projektmenedzser folyamatosan szervezi és irányítja a projektfeladatok tervezését és végrehajtását 

a munkaköri leírásában foglaltak, valamint az alábbiak szerint. Köteles megismerni a projekt előkészí-

tésére és végrehajtására vonatkozó dokumentumokat, így különösen a Támogatási Szerződést és mel-

lékleteit, a projekt közbeszerzési szabályzatát, továbbá a releváns szabályzatait. 

 

Konzorciumi Koordinációs Tanács

Konzorcium
vezető

Projektmen
edzser

Szakmai 
vezető

Pénzügyi 
vezető

Pénzügyi 
asszisztens

projektasszisz
tens

Konzorciumi 
tag1

Konzorciumi 
tag2

Konzorciumi 
tag3

Konzorciumi tag 
4

Konzorciumi tag 5

Konzorciumi tag6
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Pénzügyi vezető 

A pénzügyi vezető a projektmenedzsment szervezet tagjaként felelős a pénzügyi jellegű tervezési és admi-

nisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk és háttéranya-

gok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a számviteli és egyéb jogszabályok betartásáért, a 

szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakításáért és fenntartásáért a projekt kapcsán. Felelős a pro-

jekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámolói pénz-

ügyi részének elkészítéséért. Köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó 

dokumentumokat, így különösen a Támogatási Szerződést és mellékleteit, a projekt közbeszerzési szabály-

zatát, továbbá a Központ releváns szabályzatait, melyeket a projektmenedzser írásban átad a részére. 

A kifizetési kérelmeket a projekt futamideje alatt rendszeresen, a Támogatási Szerződésben, valamint a 

likviditási tervben rögzített feltételeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani a Közreműködő Szer-

vezet felé. A pénzügyi vezető javaslatot tesz a kifizetési kérelmek benyújtásának időpontjaira a projekt 

időtartama alatt. Amennyiben a beadott kifizetési kérelemmel kapcsolatban hiánypótlást kér, vagy kérdé-

seket tesz fel a Közreműködő Szervezet, akkor a pénzügyi vezető feladata a közreműködés a hiánypótlási 

dokumentáció Közreműködő Szervezet hiánypótló levelében előírt iránymutatások mentén történő össze-

állítása, a kérdésekre pontos, helyes és teljes körű válaszadás. A projektmenedzser a válaszokat, valamint 

a kifizetési kérelmek pénzügyi vezető által összeállított és részére átadott dokumentációit érdemben nem 

vizsgálja, mivel azok tartalmáért és helyességéért a pénzügyi vezető felel. 

A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek figyelembe 

kell vennie egyrészt a pályázati útmutatóban és mellékleteiben, illetve a Támogatási Szerződésben foglal-

takat, másrészt a releváns hazai és uniós jogszabályokat. 

Szakmai vezető 

Felelős a szakmai feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntésekhez szükséges információk és hát-

téranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős továbbá a megvalósított szakmai tartalom és a 

projekttervek szerinti szakmai tartalom egyezőségéért, ide értve az egyes fejlesztő tevékenységekhez, kép-

zésekhez tartozó szakmai és műszaki elemeket. A szakmai vezetővel a napi kapcsolatot a projektmenedzser 

tartja, ő koordinálja a szakmai fejlesztést és fogadja el az elkészült munkákat. 

Független könyvvizsgáló 

A Könyvvizsgálónak meg kell vizsgálnia a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimuta-

tásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek 

pénzügyi teljesítését, valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatokat. 

A Könyvvizsgáló felelős azért, hogy a feladatokban szereplő vizsgálatokat elvégezze és azok eredményéről 

a Megbízót jelentésében tájékoztassa. Nem feladata a megvalósult projektek műszaki, technikai ellenőr-

zése. 

A megbízás a Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó (Magyar Könyvvizsgálói Kamara által be-

vezetett 4400 számú) Standarddal összhangban kerül végrehajtásra. 

Az elvégzett vizsgálat nem könyvvizsgálat vagy átvilágítás, mert a pénzügyi (éves, közbenső) beszámoló 

(mérleg) vizsgálatnak nem tárgya és a Megbízó pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről semmilyen bi-

zonyosságot ezen jelentés nem szolgáltat. 
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Szakmai megvalósító 

A szakmai megvalósítók – a Projekt menedzsment tagjaival együttműködve – kiemelten az alábbi feladato-

kért felelősek: 

- folyamatos támogatás a projekt szakmai vezetője számára az egyes projekt modulok teljes megva-

lósítása során; 

- aktív részvétel a beszállítói és eszközbeszerzéseket célzó közbeszerzések előkészítésében, azok 

műszaki mellékletének, megrendelői igények szerinti összeállításában; 

- projekt modulokat érintő beszállítói munkák ellenőrzése; 

 

Szakmai beszállítók 

A Projektvezető által kötött beszerzéseket a megrendelésben foglaltak szerint teljesítik a megfogalmazott 

feladatokat a szerződések/megrendelések szakmai, műszaki tartalmának megfelelően és a projekt tervben 

megszabott határidők szigorú betartása mellett. 

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységekben vesznek részt külső szolgáltatók: 

- szakmai támogatás 

- szakmai beszállítás 

- rendezvényszervezés 

 

4.4.3. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele 

A projekt menedzsment részére az iroda és a kapcsolódó infrastruktúra használata rendelkezésre áll. 

A projektből nem támogatható, de a projektben tervezett tevékenységek végrehajtásához szükséges infra-

struktúrát, eszközöket a konzorcium tagjai biztosítják. 

Tekintettel a projekt méretére és összetettségére, a hatékony menedzseléshez elengedhetetlen belső 

kommunikációs adatbázis, dokumentumkezelő-, valamint projekt tervezési, illetve monitoring rendszer fel-

állítása és működtetése, mint pl. online kollaborációs alkalmazások. Az adatbázis, valamint a munkaterv 

alapján alakíthatóak ki és irányíthatók azon belső és külső szakértői csoportok, akik egy adott tevékenysé-

géhez kapcsolódóan látnak el feladatokat. 

 

4.4.5. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása 

A Projekt végrehajtásához minden (a szervezeti ábrában is feltüntetett szereplőnek) biztosítani kell a fel-

adata elvégzéséhez szükséges eszközöket, legyen az hardware vagy software. A Projekt nem rendelkezik 

extra eszköz igénnyel, de mindenképp szükséges az együttműködő csoportok számára projekt iroda bizto-

sítása, ahol az összes irodai munka elvégzésének technikai feltételei adottak a nyomtatástól, a scannelésig. 

Biztosítani kell továbbá irodai és online kollaborációs szoftverek futtatására alkalmas számítástechnikai 

eszközöket, illetve e-mail és telefonos elérhetőséget. 
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4.4.6 A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása 

Jelen projektmenedzsment fejezet általános jelleggel a következőket javasolja alkalmazásra minden 

érintett munkatárs számára 

Külső kommunikáció 

Ahhoz, hogy a fejlesztési folyamat és a végeredményeként megszülető majd megvalósuló projekt 

külső szervezetek, intézmények számára is ismertté, ezáltal támogathatóvá váljon, szükséges annak 

hatékony külső kommunikációja is.  

A menedzsment a projekt keretében számos külső szervezettel tartja a kapcsolatot. A menedzsment, 

megvalósítók minden tagja magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy az alábbi szervezetekkel kiemel-

ten együttműködő kommunikációt folytasson és ahol előírás jelentéstételi kötelezettségének – a pro-

jektmenedzseren keresztül, illetve tudomásával – eleget tegyen: 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 annak releváns szervezeti egységei, melyek irányába beszámolási kötelezettséggel az érintet-

tek felé elsődlegesen a vezető projektmenedzser tartozik; 

 annak releváns szervezeti egységei, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív 

program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és 

szabályszerűségének biztosítása 

Egyéb jelen pontban fel nem sorolt, de az Útmutatóban, külső szabályozókban, törvényekben, köte-

lezettségvállalásokban (különösen a Támogatási Szerződésben és annak mellékleteiben) és a jelen do-

kumentumban nevesített szervezetek, cégek, magánszemélyek stb.;  

A projekt a beszámolási, jelentéstételi és tájékoztatási kötelezettségek külsőleg szabályozott előírásait 

alkalmazza és tesz annak eleget az abban megfogalmazottak szerint. 

 

Belső Kommunikáció 

A projekt belső kommunikációja, azaz a projekt tervezésében és lebonyolításában resztvevő szakem-

berek közötti belső információáramoltatás a hatékonyság egyik legfontosabb eszköze. A projektek 

tervezésénél elengedhetetlen feltétel a projektet tervezők, a különböző szakterületek képviselői, a 

gazdasági-pénzügyi oldalt képviselő szakértők és a döntéshozók közötti eredményes kapcsolattartás. 

A projekt keretében a következőket tervezzük:  

 Személyes egyeztetések/megbeszélések: A hatékony belső kommunikáció érdekében és az 

ütemterv tarthatósága tekintetében a menedzsment és minden a projektben érintett szerve-

zeti munkatárs, illetve szervezeti egység rendszeres időközönként megbeszélést tart. 

 Írásos kapcsolattartás: Az írásos kapcsolattartás elősegíti, hogy a projekttervezés szereplői 

mindvégig naprakész, dokumentált, aktuális információkkal rendelkezzenek a projektről, és 

ennek tudatában folytassak a tervezést.  

 Adatbázisok, támogató szoftverek: Tekintettel a projekt méretére és összetettségére, a haté-

kony menedzseléshez elengedhetetlen belső kommunikációs adatbázis, dokumentumkezelő-

, valamint projekt tervezési, illetve monitoring rendszer felállítása és működtetése, mint pl. 

online kollaborációs alkalmazások  
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 Dokumentáció: A projektben jelentkező dokumentáció esetében általános elvárás, hogy azok-

ban beazonosítható legyen a projekthez kapcsolódás és az arculati elemeknek megfeleljenek.  

 Projekt pénzügyi és szakmai dokumentáció: A támogatás lehívásához kapcsolódóan benyúj-

tott kifizetési kérelmek, beszámolók eredeti példányát, az alátámasztó dokumentáció máso-

lati példányát a projekthez kapcsolódóan projekt pénzügyi dokumentációban, elkülönítetten 

őrizzük a támogatási szabályoknak megfelelően.  

 Projekt dokumentáció: A projektben keletkező szakmai dokumentumok, tanulmányok, elem-

zések, egyéb szakmai tevékenységet alátámasztó dokumentumok ott kerülnek megőrzésre, 

ahol a szakmai teljesítések igazolása megtörténik. 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak ered-

ményeit minél többen megismerjék, a projektgazda a kommunikációs eszközök segítségével minél 

szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok szá-

mára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy a projekt EU támogatásból valósult meg. 

A konzorcium szem előtt tartja, hogy a jól megszervezett kommunikációs tevékenységének eredmé-

nye a projekten túlmutatva a jövőben is segítheti majd az eredmények fenntartását, további fejlesz-

tését azáltal, hogy a tevékenységek széleskörű publikálása során olyan piaci csatornák is 

megnyílhatnak, melyekkel a jelenben még nem terveztek. 

A projekt eredményeinek megosztása szükséges a gazdasági és intézményi szereplőkkel egyaránt. 

Egyrészt az együttműködő, illetve támogató partnerek tájékoztatása és az elért eredmények kommu-

nikálása az, ami elősegíti a további együttműködést, alapfeltétele a kölcsönös kommunikációnak, 

másrészt a megfelelő csatornák alkalmazásával további célcsoportok érhetőek el.  

A projektgazda a projekt megvalósítása során vállalja a hatályos jogszabályokban meghatározott tá-

jékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek betartását, a projektről és a támogatásról az ott megha-

tározott módon és tartalommal információt nyújt. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 

követelményeket a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. dokumentum és a „Széche-

nyi 2020 arculati kézikönyv” c. dokumentumban foglaltak szerint fogja elvégezni. 

 

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 

A projekt „A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” útmutató alapján az abban szereplő 

„Egyéb fejlesztés 150-500 millió Ft” csomag megvalósítása szükséges: 

A projekt előkészítés során használt kommunikációs eszközök 

1. Kommunikációs terv készítése 

2. 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a 

projekt pénzügyi zárásáig. 

A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök 

3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 

4. 
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (C típus) elkészítése és elhelye-

zése 

5. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (professzionális fotó). 

A projekt megvalósítását követően használt kommunikációs eszközök 

6. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 

7. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 

8. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése. 
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5.2. A  CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 

KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

A kommunikációs eszközök céljai a projekt szempontjából: információközlés, tájékoztatás, a valóság 

bemutatása, megismertetése, a pozitív értékek képviselete, népszerűsítése, kapcsolatteremtés, véle-

mények, nézőpontok megjelentetése, ezek ütköztetése, szolgáltatás. 

A kommunikációs tevékenységekkel a célcsoportoknál az alábbi célokat tervezzük elérni: 

- megértés 

- bizalom 

- megismertetés 

- együttműködés 

- támogatás kialakítása, erősítése és fenntartása 

 

5.2.1. A hatékony kommunikáció feltételei 

A hatékony és sikeres kommunikáció alapszabályai közé tartozik, hogy a PR szakembernek mindig a 

lehető legtöbb információt közvetíti a közvélemény felé. A fél-információk a program hitelrontását 

jelentheti és a PR tevékenység céljával ellentétes hatást érhet el. Ahhoz, hogy a célcsoportoknál kellő 

hatás legyen elérhető, az üzenetnek érthetőnek, egyszerűnek és lényegre törőnek kell lennie. Az üze-

net ne legyen nagyon különleges, de ne legyen semmitmondó sem. Kerülni kell a túlzásokat és az 

erőszakos kommunikációt. Az üzenetek kialakítása és megfogalmazása közben figyelembe kell venni 

a célcsoportok eltérő tulajdonságait, igényeit, a nemek és korok okozta különbségeket, a hozzáállás, 

beállítottság és attitűdök eltéréseit. 

A hatékony kommunikáció kiteljesedése érdekében az egyoldalú kommunikáció helyett erősíteni kell 

a párbeszédet, időt kell szakítani a célcsoportok véleményének meghallgatására.  

A kommunikációt ennek megfelelően folyamatosan, pozitívan, építő jelleggel és a lehetőségekhez 

mérten proaktívan és cselekedetre ösztönzőleg próbáljuk végrehajtani. 

 

5.2.2. Célcsoportok 

Közvetlen célcsoport 

Hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban 

dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségiek, etnikumok. A társadalmi együtt-

élés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterü-

letén élő teljes lakosság.  

Üzenet Érintettek kommunikációs szempontú elemzése 

- Társadalmi felzárkózás elősegítése 

- Területi különbségek csökkentése 

- A minőségi humán közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javulása 

- A humán közszolgáltatások terén jelentkező 
szakemberhiány enyhítése 

-  A projekt során megvalósuló fejlesztések eredményei 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az új rendszer létjogo-
sultságát, előnyeit és pozitív hatásait megerősítsék és 
az érintett célcsoportokkal elfogadtassák. 

- A projekt kommunikációs üzeneteinek hatására a cél-
csoport megismeri a projekt szükségességét, a benne 
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Közvetett célcsoport:  

A programban résztvevő szakemberek (például: tanulási tanácsadók, oktatók) és partnerség építés során 

bevont helyi közösség tagjai, együttműködő szervezetek 

 

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 

Belső kommunikációs eszközök 

A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók– környezettudatossági szempontokra is tekintettel 

– elektronikus levelezés útján tartják egymással a kapcsolatot, a szükséges anyagokat elektronikus 

úton továbbítják. A belső kapcsolattartás telefonon, illetve személyesen is történik. 

A projektmenedzser által meghatározott esetekben az adatszolgáltatást eredeti nyomtatott irat, ille-

tőleg eredeti okirat formájában kell teljesíteni. 

 

Külső kommunikációs eszközök 

A fejezetben bemutatásra kerül a közvetlen és közvetett célcsoportokhoz és célokhoz leginkább illesz-

kedő kommunikációs eszközök és csatornák, és azokat elemezve kerül meghatározásra, hogy melyek-

kel érhető el a legnagyobb eredmény az adott célcsoport vagy cél elérése érdekében. 

  

- HH csoportok foglalkoztathatóságra való felké-
szítése, munkaerőpiacon való megjelenés előse-
gítése 

- Kisközösségek társadalom-szervező szerepe 
erősödik 

- A vidék megtartó képessége erősödik 

- A kultúrák közötti párbeszéd erősödik 

rejlő lehetőségeket, feladatokat, hosszú távú hatáso-
kat.  

- Várható reakciók: Együttműködés/ Közömbösség/Bi-
zonytalanság/ Elutasítás 

- Reakciók kezelése: kommunikációs és kríziskommuni-
kációs stratégia alapján. 

Üzenet Érintettek kommunikációs szempontú elemzése 

- A társadalmi leszakadás csökkenetése 

- A képességek szerinti boldogulás esélyének nö-
velése 

- Szegregáció csökkentése 

- Esélyegyenlőség megteremtése 

- Interkulturális fejlesztések elősegítése 

- Egyénre szabott folyamatok, jó gyakorlatok el-
terjesztése 

- A fejlesztés megvalósítása során fontos a part-
nerségen végzett, konszenzuson alapuló együtt-
működés 
 

-  A projekt során megvalósuló fejlesztések eredményei 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az új rendszer létjogosult-
ságát, előnyeit és pozitív hatásait megerősítsék és az 
érintett célcsoportokkal elfogadtassák. 

- A projekt kommunikációs üzeneteinek hatására a cél-
csoport megismeri a projekt szükségességét, a benne 
rejlő lehetőségeket, feladatokat, hosszú távú hatásokat.  

- Várható reakciók: Együttműködés/ Közömbösség/Bi-
zonytalanság/ Elutasítás 

- Reakciók kezelése: kommunikációs és kríziskommuniká-
ciós stratégia alapján. 
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Célcsoportok Eszközök 

Közvetlen célcsoportok 
- képzések, workshopok 

- Szakértői fórumok 

- Hírlevél 

- Online felületek 

- Sajtómegjelenések 

Közvetett célcsoportok 
- Szakmai fórumok 

- Szakmai workshopok 

- Hírlevél 

- Online oldal/aloldal: Cik-
kek, beszámolók, 

- Sajtómegjelenések, 

Érintettek - Kiadványok 

- Hírlevél 

- Online felületek 

- Sajtómegjelenések 

 

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

2017. III. negyedév – 

2020. III. negyedév 

Internetes hon-

lap (aloldal) lét-

rehozás és 

üzemeltetés 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közve-

tett célcsoport, és az érin-

tettek 

Internetes honlap 
Projektmenedzs-

ment 

2017. III. negyedév 
Sajtóközlemény 

projekt indítás 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közve-

tett célcsoport, és az érin-

tettek 

Sajtóközlemény 

Projektmenedzs-

ment 

2017. III. negyedév – 

2020. III. negyedév 

Sajtómegjelené-

sek összegyűj-

tése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Projekt megvalósítók, tá-

mogató 
Dokumentálás 

Projektmenedzs-

ment 

2017. III. negyedév 

„C” típusú tábla 

elkészítése és ki-

helyezése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közve-

tett célcsoport, és az érin-

tettek 

„B” típusú tábla 

Projektmenedzs-

ment 

2017. III. negyedév – 

2021. III. negyedév 

Fotódokumentá-

ció készítése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közve-

tett célcsoport, és az érin-

tettek 

Fotódokumentáció 

Projektmenedzs-

ment 

2020. III. negyedév 
Sajtóközlemény 

projektzárás 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közve-

tett célcsoport, és az érin-

tettek 

Sajtóközlemény 

Projektmenedzs-

ment 

2020. III. negyedév 
TÉRKÉPTÉR fel-

töltése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közve-

tett célcsoport, az érintet-

tek és a projekt 

megvalósítók, támogató 

TÉRKÉPTÉR 

Projektmenedzs-

ment 

2020. III. negyedév 

„D” típusú tábla 

elkészítése és ki-

helyezése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közve-

tett célcsoport, és az érin-

tettek 

„D” típusú tábla 

Projektmenedzs-

ment 

 

Mellékletek:  

1. A támogatható tevékenységek keretében biztosítható ösztöndíjak feltételrendszere  

2. A tervezett eszköz beszerzések részletes bemutatása, és azok szükségességének indoklása. 

3. A humán közszolgáltatások körében beazonosításra került hiányosságok javítására irányuló, 

a fejlesztéssel érintett intézmények tekintetében a feladatok átszervezésével, új munkakörök 

kialakításával, betöltésével megvalósuló szervezetfejlesztési intézkedéseket bemutató kon-

cepció  



 
112 

Mellékletek 

1. sz. melléklet: A támogatható tevékenységek keretében biztosítható ösztöndíjak 

feltételrendszere 

Támogatás típusa:  Kondoros középiskolásoknak szóló ösztöndíja 

Jogosultak köre:  Tanulást elősegítő támogatásban részesíthető az tanuló, aki: 

a) tanulói jogviszonyban áll érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási 
rendben működő a konzorcium településein működő középfokú okta-
tási intézménnyel, vagy  

b) kimagasló eredményeket érnek el tanulmányaik során 

Támogatás időtar-

tama: 

A támogatás az adott tanév szeptember 1-jétől június 30-ig jár. 

A támogatás mér-

téke, havonta: 

10.000 Ft havonta, melyet évente 8 tanuló kapna meg 

A jogosultság meg-

szűnése:  

Az ösztöndíj lejáratát követően (június 30. után) 

 

Támogatás típusa:  Békés Város középiskolás ösztöndíja 

Jogosultak köre:  Tanulást elősegítő támogatásban részesíthető az tanuló, aki: 

c) tanulói jogviszonyban áll érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási 
rendben működő, a konzorcium településein működő középfokú okta-
tási intézménnyel, vagy  

kimagasló eredményeket érnek el tanulmányaik során 

Támogatás időtar-

tama: 

A támogatás az adott tanév szeptember 1-jétől június 30-ig jár. 

A támogatás mér-

téke, havonta: 

10.000 Ft havonta, melyet évente 8 tanuló kapna meg 

A jogosultság meg-

szűnése:  

Az ösztöndíj lejáratát követően (június 30. után) 

 

Előzetes kalkuláció: 

Ösztöndíj fő 
ha-

vonta/fő 
havonta (Ft) 

évente 
(10 hó) Ft 

3 év (Ft) 

Kondorosi középis-
kolás ösztöndíj 8 8 80 000 800 000 2 400 000 

Békés város közép-
iskolás ösztöndíj 10 10 100 000 1 000 000 3 000 000 

 
  Összesen: 3 760 000 5 400 000 
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2. sz. melléklet: A tervezett eszköz beszerzések részletes bemutatása, és azok 

szükségességének indoklása 

A projektben az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

 Eszközök Eszközök specifikációja Indoklás 

1. 

Wifi router 

1 db wifi router beszerzése 
a Békési Kulturális Köz-

pontba a lefedettség növe-
lése érdekében 

A Békési Kulturális Központ jelenlegi routere 

nem alkalmas arra, hogy a tervezett progra-

mok által bevont célcsoport wifi szükségleteit 

kielégítse. A szolgáltatás javításához szükség 

van 1db router beszerzésére. Pl. „Valósítsd 

meg” Klub, vagy közösségi műhelyek, ifjúsági 

klub programjai 

2. 

Számítógép 

Számítógépes terem kialakí-
tása a Békési Kulturális Köz-

pontban 
10 db számítógép vásárlásá-

val. 

A Békési Kulturális Központ számos képzés 

helyszíne. A számítástechnikai képzéshez 

szükséges egy 10 db számítógépből álló terem 

kialakítása. A terem más programoknak is 

helyszíne lehet, így az eszközök más tevékeny-

ségek megvalósítását is szolgálják. Pl.: ifjúsági 

kompetenciafejlesztés, ifjúsági klub, „Való-

sítsd meg” Klub, közösségi műhelyek 

3. 

 Számítógép 
7 db laptop a projektben al-
kalmazott emberek számára 

Mezőberény, mint konzorciumvezető partner 

több szakembert fog főállásban foglalkoztatni. 

A számukra szükséges munkaeszközök kerül-

nek beszerzésre. A munkatársak, akik számára 

a munkavégzéshez szükséges eszközöket - 

összesen 7 db laptopot - beszerezzük: önkén-

tes koordinátor, közösségszervező, 5 fő men-

tor 

4. 

 Számítógép 

Kondoroson 3 db laptop a 
projekt megvalósításában 
résztvevő személyek szá-

mára 

Kondoroson 3 db laptop kerül beszerzése, 

amelyek a projektben alkalmazott személyek 

munkavégzéséhez szükségesek. Ezek a szemé-

lyek: jogi tanácsadó, szociális asszisztens, ifjú-

sági referens. 

5. 

Elektromos fali hősugárzó 
Elektromos fali hősugárzó 

berendezés a kondorosi kö-
zösségi térbe, 2 db 

Kondoroson a programok egy részének terve-

zett helyszíne (közösségi tér) nem megfelelő 

szigetelésű, a fűtési rendszer korszerűsítésre 

szorulna. A programok megvalósítása során a 

helységben biztosítani kell a megfelelő hőfo-

kot, ezért téli időszakban különösen szükséges 

a hősugárzók által biztosított fűtés. 

6. 

Vasráccsal zárható tároló 
 

Vasráccsal lezárható tároló 
a kondorosi közösségi térbe 

(96*97), 2 db 

A közösségi térbe tervezett tároló eszközök 

beszerzése. A tároló alkalmas a tervezett 

programokhoz szükséges eszközök tárolására. 

7. Vasráccsal lezárható tároló 
a kondorosi közösségi térbe 

(80*72), 2 db 

A közösségi térbe tervezett tároló eszközök 

beszerzése. A tároló alkalmas a tervezett 

programokhoz szükséges eszközök tárolására. 

8. 
Térfi-

gyelő ka-
meraren

dszer 

Passzív poe jelis-
métlő - térfigyelő 

rendszerhez 

Térfigyelő rendszerhez jelis-
métlő, 6 db 

A fiatalok biztonságos szórakozását biztosító, 

valamint a településen élők szabadidő- eltöl-

tésének biztonságát erősítő térfigyelő rend-

szer kiépítése kapcsán kerülnek az eszközök 

beszerzésre. 
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Kondo-
ros  

PoE (Power over Ethernet) a neve számos 

módszernek, amelyek lehetővé teszik a háló-

zati berendezések meghajtását UTP/FTP kábel 

segítségével. Így lehetőség van a különböző 

eszközök, többek között kamerák, telefonok, 

kapcsolók, hozzáférési pontok, stb. megtáplá-

lására. A 6 db eszköz a kamerákhoz szükséges. 

9. 
Szünetmentes táp-

egység 

Térfigyelő rendszerhez szü-
netmentes tápegységek be-

szerzése 6 db 

A szünetmentes tápegység biztosítja a térfi-

gyelő rendszer folyamatos működését, áram-

kimaradás esetén is.  

10. 
WIFI AP kliens an-

tenna 
Térfigyelő rendszerhez an-

tenna beszerzése 6 db 

A térfigyelő rendszer részeként kerül beszer-

zésre, a nagytávolságú pont-pont összekötte-

tésekhez szükséges eszköz.  

11. 
IP kamera - térfi-

gyelő kamerák 
Térfigyelő kamerák beszer-

zése, 6 db 

A térfigyelő rendszer részeként kerül beszer-

zésre. 

12. 

Bútorzat 
Közösségi térbe asztalok és 
padok, garnitúra (1 asztal, 2 
pad), összesen 6 garnitúra 

A kondorosi közösségi térben jelenleg alig van 

használható bútor. A különböző ifjúsági közös-

ségi programok megvalósításához, illetve a 

helység megfelelő kihasználáshoz nem széke-

ket, hanem padokat vásárolunk, hozzájuk il-

leszkedő asztalokkal. Így összesen 36-42 

embert tudunk kényelmesen leültetni a közös-

ségi térben. 

13. 

Multifunkciós nyomtató 

1 db nagy teljesítményű 
multifunkciós nyomtató a 
projekt során szükséges 

nagy mennyiségű szakmai 
anyag, illetve dokumentáció 

előállításához. 

A projektmegvalósítás során számos doku-

mentum születik, amelyeket másolni, 

szkennelni, nyomtatni szükséges, ezért Mező-

berény, mint a konzorcium vezetője egy 

multifunkciós eszközt kíván beszerezni. 

14. 

Fényképezőgép 

A projektesemények megfe-
lelő dokumentálásához 1 db 
digitális fényképezőgép Kö-

röstarcsára 

Projektdokumentáláshoz szükséges eszköz. A 

megvalósult programokról fényképek, jelen-

léti ívek készülnek a beszámolók mellett.  

15. 

Rendezvénysátor 
Rendezvénysátor és 

sörpadgarnitúra beszerzése 
Muronyban 

A rendezvénysátorra (1 komplett szett) és a 

sörpad garnitúrákra (10 db) több program-

elem megvalósításához is szükség van. Egyik 

ilyen program az idősek számára szervezett, 

főzéssel egybekötött egészségtudatos nap, 

vagy a napközis tábor gyermekek számára. 

16. 

Kerékpárok 
Kerékpárok beszerzése Kö-
röstarcsára mozgásprogra-

mokhoz 

Köröstarcsán hagyománya van a kerékpáro-

zásnak. A közösségi sportrendezvényekhez, 

egészségfejlesztési napokhoz szükség van ke-

rékpárok beszerzésére (mert a lakosság és a fi-

atalok egy része vagy nem rendelkezik vele, 

vagy nagyon régi, rossz minőségű kerékpárja 

van, amelyeket túrákra egyáltalán nem lehet 

használni). 30 db kerékpár kerül beszerzésre. 

17. 

Gyerekülések 
Autós gyerekülések beszer-
zése Köröstarcsán mozgás-

programhoz 

4 db autós gyerekülés kerül beszerzésre a 

program keretében. Az autós ülések a kisgyer-

mekek úszásoktatásra szállításához szüksége-

sek. A rászoruló családok nem rendelkeznek 

ilyennel. 



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
 

115 

18. 

Irodai eszközök 
Irodai eszközök beszerzése 
Köröstarcsára egészség ta-

nácsadó irodába 

5 db irodai eszköz kerül beszerzésre a Körös-

tarcsára tervezett egészség tanácsadó iro-

dába. Mivel ilyen típusú szolgáltatás eddig 

nem működött a településen, szükséges az új 

irodai eszközök beszerzése. 

19. 

Diktafon 
Köröstarcsai generációk 

közti programokhoz 

1 db diktafon beszerzése a generációk közötti 

programok megvalósításához. Idősek meséi-

nek, elbeszéléseinek felvételéhez. 

20. 

Egészségfejlesztési eszközök 
Egészségtanácsadó iroda 

(Köröstarcsa) eszközök be-
szerzése 

Egészségfejlesztéssel (felméréssel) kapcsola-

tos eszközök beszerzése az egészség tanács-

adó irodába, sokféle eszköz kerül beszerzésre, 

ezek a következők: Vércukormérő+koleszte-

rin+triglicerid, accutrend GCTPLUS, Koleszte-

rin tesztcsík, vércukor tesztcsík, Triglicerid 

tesztcsík, vérnyomásmérő (asztali), 

Fonendoscope (dou Cawe), Testösszetétel 

mérő, Magasságmérő, Prosta Check (prosz-

tata teszt) , +hulladéknak tároló, vatta, fertőt-

lenítő bőrre, felületfertőtlenítő, szaturáció 

mérő, stb. 

21. 

Sütőkemence 

Sütőkemence beszerzése a 
mezőberényi OPSKK által in-

dított népi kismersterség 
képzésekhez 

1 db sütőkemence beszerzése a népi kismes-

terség képzésekhez, valamint közösségi prog-

ramokhoz 

22. 

Barkácsgépek beszerzése 
Békési Kulturális Központ 

közösségi műhelyéhez 
barkácsképek beszerzése 

10 db különböző barkácsgép beszerzése a kö-

zösségi műhely foglalkozásokhoz.  

23. 

Bútorok 
Békési Kulturális Központ 
közösségi irodáinak búto-

rokkal való felszerelése 

Irodabútorok beszerzése: asztalok, székek, 

szekrények, egyéb irodai eszközök beszerzése 

a közösségi irodákba. 

24. 

Mezőberényi OPSKK gyermek 
és ifjúsági játszóprogramjához 

szükséges eszközbeszerzés: 

Play station játék (5db), Play 
station szemüveg (5db); 

Konzol játék (10 db); Televí-
zió (1 db); Számítógép (12 
db); Tájfun asztal (1 db); 

Csocsó asztal (1 db); Beltéri 
és kültéri ping-pong asztal 

(1-1 db) 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 

(OPSKK) intézmény gyermek és ifjúsági prog-

ramjához kapcsolódó eszközbeszerzés, mely a 

gyermekek és fiatalok iskolán kívüli szabadidő 

eltöltéséhez, ifjúsági programokhoz szüksége-

sek. 
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3. sz. melléklet: A humán közszolgáltatások körében beazonosításra került hiányosságok 

javítására irányuló, a fejlesztéssel érintett intézmények tekintetében a feladatok 

átszervezésével, új munkakörök kialakításával, betöltésével megvalósuló 

szervezetfejlesztési intézkedéseket bemutató koncepció 

 

A projektben megnevezett projektmenedzser, pénzügyi vezető a Mezőberény Város Önkormányzatá-

nak munkatársai. Nyertes projekt esetében a foglalkoztatott projektmenedzser jelenlegi munkaköré-

nek, illetve feladatai egy részének leadása, átszervezése szükséges, a jelenlegi munkakör betöltésére, 

a feladatok ellátására új részmunkaidős vagy teljes állású munkatársat kell felvenni. A pénzügyi vezető 

heti 20 órában kerül foglalkoztatásra, ennek megfelelően az ő munkakörét úgy kell átalakítani, hogy 

a jelenlegi feladatiból 20 órányit átadjon másnak, vagy egy 20 órás munkaidejű munkatárs felvételére 

kerüljön sor. 

Szervezetfejlesztési intézkedések: 

 munkaköri feladatok meghatározása, feladatok átadása 

 átadás-átvétel felkészítése, megvalósítása 

 menedzsment és szakmai vezető, valamint a szakmai asszisztens munkarendjének, a projekt-

megvalósítást segítő intézkedéseknek megtervezése (pl. rendszeres megbeszélések, belső 

monitoring, találkozók a konzorciumi tagok felelős munkatársaival stb.) 

 csapatépítő, együttműködést segítő foglalkozás megvalósítása 

Érintett szervezet: Mezőberény Város Önkormányzata 

 

Kovács Edina szakmai vezető 1994 óta dolgozik a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, mely-

nek jelenleg az igazgatója. A szakmai vezető heti 40 órában kerül foglalkoztatásra, ezért jelenlegi mun-

káját, feladatait átszervezéssel vagy új munkatársnak való átadással tudja átadni.  

Érintett szervezet: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

A projekt keretében tervezett közösségszervezők (egyik Mezőberényben, a másik Békésen), a 5 fő 

mentor (mindannyian Mezőberényben), két ifjúsági referens (Békés és Kondoros településeken), al-

kalmazotti vagy megbízási jogviszonyban fognak állni a következő szervezetekkel: 

- Mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 

- Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 

- Kondoros Város Önkormányzata 

- Békés Város Önkormányzata 

A projektben még számos, megbízási díjjal foglalkoztatott szakember bevonása fog megtörténni, a 

feladatellátási helyszínek különböző szervezetek, intézmények székhelyei lesznek.  A feladatvégzési 

helyszínek minden településen adottak, a tevékenység iránt hiány van, státuszok sajnos nem növel-

hetők.  

Az ő belépésük nem jelent szervezeti struktúra változást, mégis szükségesnek látjuk szervezetfejlesz-

tési intézkedések meglépését. Ezek a következők: 

 a belépő emberek megismerését, az együttműködést segítő csapatépítő tréning megvalósí-

tása a projektmegvalósítás első negyedévében 
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 szakmai műhelyek az intézmények és a feladatokat ellátó emberek között a kompetenciaha-

tárok tisztázására, feladatmegosztásra, problémák megbeszélésére, jó gyakorlatok megosztá-

sára évente 2 alkalommal 

A tanulmányban bemutatott humánerőforrás hiányra, valamint a jelzett státuszhiányból eredő túlter-

heltségre mindenképpen jó hatással lesz a tervezett munkatársak felvétele. Konkrét szervezeti prob-

lémával nem számolunk a foglalkoztatási formából, a feladatellátási területből, valamit a 

humánerőforrás hiányból kiindulva. 

Egy kritikus pontja lehet a belépő munkatársaknak: a technikai eszközök és a konkrét feladatellátási 

hely (iroda, asztal, szék, laptop stb.) hiánya, amelyre már előre gondoltunk. A projekt keretében be-

szerzésre kerülnek a munkavégzéshez szükséges eszközök.  


