
                  

   TÁMOP 3.2.3/08/2 – 2009-0034
       Támogatott:

Kisújszállás Város Önkormányzata
„Kisújszállás – itt mindenkire szerep vár!” 

Tájékoztató
a „Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár” című, TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0034 jelzésű 

pályázati program megvalósulásáról, eddigi eredményeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisújszállás  Város  Önkormányzata  a  TÁMOP  3.2.3-08/2  "Építő  közösségek"  -  
közművelődési  intézmények  az  egész  életen  át  tartó  tanulásért c.  pályázati  program 
keretében 98 490 337 Ft támogatásban részesült.

 A „Kisújszállás – itt mindenkire szerep vár” elnevezésű, 2010. augusztus 1-2011. 
június  30-ig  tartó  önkormányzati  projekt  célja,  hogy  a  gyermekek,  fiatalok  és  a 
hátrányos helyzetű célcsoportok  számára iskolarendszeren kívüli új tanulási formákat, 
fejlesztéseket, közösségi élményeket biztosítsunk. A projekt tevékenységein keresztül 
olyan  kompetenciák,  készségek kialakítása  a célunk,  amellyel  az  abban résztvevők 
alkalmassá  válhatnak  az  önálló  életvezetésre,  a  munkaerő-  piacon  való  hatékony 
megjelenésre,  jobb pozíció kialakítására, valamint a településünk  társadalmi életében 
való szerepvállalásra.. Bízunk abban, hogy ezzel elősegítjük azt is, hogy növekedjék 
Kisújszállás  megtartó  ereje  –  hiszen  évek,  évtizedek  óta  nagy probléma a fiatalok 
„elvándorlása”  városunkból.  Elsődleges  cél  ugyanakkor,  hogy  a  közművelődési 
intézmény  újfajta  szolgáltatási  szerepekben  jelenjen  meg,  alakítsa  ki  az  ehhez 
kapcsolódó  képzési  technológiákat,  rendszereket,  járuljon  hozzá  a  közoktatási 
rendszer  hatékonyságának  javításához.  támogassa  a  gyermek  és  ifjúsági  korosztály 
bevonását  a  formális  oktatást  támogató  és  kiegészítő  új  tanulási  formákba, 
programokba,  szolgáltatásokba.  Váljon  a  társadalmi  környezetben  a  non-formális 
oktatás meghatározó szereplőjévé. 

I. Megvalósítandó tevékenységek a 23 hónapot pályázati időszak során

A pályázati dokumentációban négy komponens megvalósítását vállaltuk

- B) komponens Az oktatást kiegészítő, iskolán kívüli programok lebonyolítása, különösen az 
ifjúsági  korosztálynak  szóló  képesség-  és  kompetenciafejlesztő,  tehetséggondozó  és 
szabadidős programok

B) komponenshez kapcsolódó tevékenységek: 

Diákvállalkozók tábora; mesterségek utcája;  ÖKO tábor; természetismereti és madárgyűrűző 
tábor;  kreatív  tábor;  színjátszó  tábor  és  színjátszó  találkozó;  bevezetés  a  kisközösségi 
rádiózás,  televíziózás,  internetes  újságírás,  az  írott  sajtó  készítésének  rejtelmeibe;  tanulás 



módszertani  ismeretek;  zeneterápiás  foglalkozások;  játék  és  fejlesztés;  mozgásfejlesztés  a 
vízben;  kémia  szakkör;  ifjúságvédelmi  szakmai  program;  konfliktuskezelő  tréningek; 
színjátszó szakkör; Kapcsolda program adaptálása; szakmai találkozó könnyűzenekaroknak; 
sportszakmai  találkozó  és  ligeti  sportfesztivál;  életmód  tábor  óvodásoknak;  színházi 
előadások gyerekeknek, középiskolásoknak,  

Ca)  komponens  Digitális  kompetenciák  fejlesztés,  digitális  írástudás  alapkompetenciáinak 
megszerzése ( hátrányos helyzetű célcsoportok számára )
Pályázatunkban  10  db  20  órás  tanfolyam  lebonyolítását  vállaltuk.  Ezzel  100  fő  részére 
biztosítjuk a számítógépes alapismeretek elsajátítását. 
A modulok alapvető tartalma:

- alapvető informatikai ismeretek
- digitális  kommunikáció  (  internet  használat,  elektronikus 

levelezés, internetes telefonhasználat )
-  bevezetés az e-ügyintézés, az Ügyfélkapu használatába

Cb) komponens  Nyelvi kompetenciák fejlesztése ( hátrányos helyzetű célcsoportok számára  )
Pályázatunkban 10 db 60 órás nyelvtanfolyam lebonyolítását vállaltuk. Ezzel 120 fő részére 
biztosítjuk az angol ill. német nyelv alapjainak az elsajátítását.
Cél:  az  alapvető  kommunikációs  készség  kialakítása,  a  nyelvtanulás  iránti  motiváció 
felkeltése, az Internet-alapú nyelvtanulás bemutatása.

E)  komponens  Megtartó  képességet  segítő  közösségi  programok,  helyi  értékek  korszerű 
keretek  közötti  alkalmazását  elősegítő  közösségi  programok,  általános  és  szakmai  célú,  
informális és nem  formális programok

E)  komponenshez  kapcsolódó  tevékenységek:   kiscsoportos  prevenciós  foglalkozások; 
életvezetési  programok;  családi  költségvetés  tervezés;  roma  hagyományőrző  tábor;  tábor 
családon kívül nevelkedő gyermekek számára;  Egy-más-ért  tábor óvodásoknak; elfelejtett 
kismesterségek szakkör; életvezetési tanácsadás, 

A  tevékenységek  megvalósításán  túl  a  pályázati  forrásból  a  különböző  fejlesztő 
tevékenységek lebonyolításához szükséges eszközpark beszerzésére is lehetőség nyílik, közel 
10  millió  Ft  értékben.  A  beszerzések  egy  része  már  megtörtént.  Ez  az  eszközpark  az 
önkormányzat tulajdonában marad, és hosszú távon szolgálhatja a közművelődési, oktatási-
nevelési  intézmények  non-formális  tevékenységeinek  a  megvalósítását  (  számítógépek, 
laptopok, audiovizuális eszközök, fejlesztő játékok, sporteszközök, szoftverek stb. )

A  2010.  március  31-ig  beszerzésre  került  technikai  berendezések,  szoftverek,  
fejlesztőeszközök listája:

Eszköz megnevezése Mennyiség
( db )

Érték
( Ft )

Flipchart tábla ( 68,5 X 100 cm NOPO Shark ) 1 30 925
Panasonic digitális fényképezőgép 1 90 000
Fujitsu Amilo 22’’ LCD monitor 2 81 000
HP Color LaserJet színes nyomtató 1 49 500
Silicon Power Pen Drive 10 15 750
Panasonic AG_DVX professzionális videokamera 1 787 500
Manfrotto 503HDV kameraállvány szett 1 189 000
FulTec Emperon PC munkaállomás 1 213 750



FulEc Emperon PC munkaállomás monitorral 1 249 750
JVC multiformátumú felvevő 1 219 375
Vizuál vetítővászon 1 113 625
ASUS notebook 10 1 507 500
Sennheiser riportermikrofon szett 1 100 000
Sennheiser csiptetős mikrofon szett 1 150 000
Sharp AR-5520N fénymásoló 600 000
Fejlesztő eszközök a Zeneterápiás foglalkozásokhoz 40 000
Fejlesztő eszközök a Játék és fejlesztés tevékenységhez 898 440
Fejlesztő eszközök a Színjátszó szakkör tevékenységhez 57 950
Microsoft Windows XP Professional szoftver 12 472 500
Microsoft Office 2007 irodai szoftver 12 580 500
Photoshop&Premiere vágószoftver 1 48 375
Pályaválasztási szoftver a Pályaválasztási tréning tevékenységhez 4 80 000
FAMTA  családi  költségvetés  készítő  szoftver  az  Életvezetési 
tanácsadás tevékenységhez

16 512 000

Összesen: 7 087 440

II. Kik vehetnek részt a pályázati programban?

Természetesen  minden  érdeklődőnek,  de  elsősorban a  pályázati  kiírásban  megfogalmazott 
feltételek  között  szereplő  célcsoportoknak,  gyerekeknek,  fiataloknak.  Vannak  ugyanakkor 
olyan  tevékenységek,  amelyeket  elsősorban  azoknak  kínálunk,  akik  életkörülményeikből 
adódóan  hátrányos  helyzetűnek  számítanak:  pl.  egyszülős  családban  élők,  három  vagy 
többgyermekes családban élők, gyermeknevelési intézményekben élők, tartósan álláskeresők, 
pályakezdő munkanélküliek,  GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévők,  vagy GYED-ről, 
GYET-ről,  GYES-ről  a  munka  világába  visszatérők,  regisztrált  álláskeresők,  alacsony 
végzettségűek, képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők), romák.

III. Projekt szervezeti felépítése

A pályázati program lebonyolításában főszerep jut a Művelődési és Ifjúsági Központnak, 
de a. megvalósítása az önkormányzat,  a közművelődési szakemberek, a pedagógusok és a 
civil közösségek, a Polgármesteri Hivatal munkatársai szoros együttműködésének lesz az 
eredménye.  Előzetes  számítások  szerint  közel  200  fő  vesz  részt  a  39  tevékenység 
lebonyolításában.  Kisújszállás  Város  Önkormányzata  képviseletében Kecze  István 
polgármester úr felügyeli és jegyzi a pályázattal kapcsolatos folyamatokat.
Ki kell emelnünk az önkormányzat vezetői, a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint 
az oktatási intézmények igazgatói és munkatársai részéről érkező támogató segítséget az 
elmúlt tevékenységekkel kapcsolatban. 

Szervezeti felépítés:

Projektmenedzsment 
Tagjai:

- Szénási László projektmenedzser
Feladata:  a  pályázó  alkalmazottjaként  szervezi  és  irányítja  a  projekt  munkáját, 
figyelemmel kíséri a projekt megvalósulását, elkészíti és benyújtja a projekt előrehaladási 
jelentéseket,  biztosítja  a  project  zavartalan  működését.  Feladata  a  projekt  teljes 



életciklusának  felügyelete.  Irányítja  és  vezeti  a  gazdasági,  szakmai  munkát  a  szakmai 
vezetővel együttműködve.

- Szepesiné Monoki Katalin pénzügyi munkatárs
Feladata: felelős a project pénzügyi megvalósításáért. Ellenőrzi, hogy az egyes feladat-
ellátási helyeken a pénzügyi megvalósítás a költségvetésben foglaltaknak és a szerződési 
kitételeknek megfeleljen.  Összeállítja és hitelesíti a projekt előrehaladási jelentést. Felel a 
projekt sikeres gazdasági, pénzügyi lebonyolításáért.

- Szűcsné Nagy Zita projektasszisztens
Feladata:   elvégzi  a  projekt  működésével  kapcsolatban  felmerülő  adminisztratív 
tevékenységeket, iktatja, rendszerezi a beérkező és kimenő dokumentumokat, kapcsolatot 
tart a feladat ellátási helyekkel. Koordinálja, és segíti a  projektben tevékenységet végzők 
adminisztrációs, nyilvántartási tevékenységét.

- Janó Lajos szakmai vezető
Feladata: felel  a  projekt  szakmai  irányításáért,  a  sikeres,  fejlesztő  tevékenység 
koordinálásáért. A szolgáltatást, fejlesztést végzőkkel együttműködve irányítja a szakmai 
műhelyek munkáját. Szakmai kérdésekben képviseli a pályázat lebonyolítóját

- Monoki Annamária közművelődési szakember
Feladata:  a  pályázat  39  tevékenységéhez  kapcsolódó teljes  körű gyakorlati  szervező 
munka,  a  tevékenységekhez  kapcsolódó  részfeladatokban  való  közreműködés, 
együttműködve egy-egy részfeladat felelősével, a tevékenységek lebonyolítása.

A 39 tevékenység szakmai felelősei, munkatársai
A szakmai felelősök feladata: az projekttevékenység szakmai irányítása, lebonyolítása. 
A tevékenység tematikájának kidolgozása, közreműködés a tevékenységhez kapcsolódó 
előkészítő, szervező munkában. Munkanapló vezetése a foglalkozásokról.

A megvalósításhoz kapcsolódó közreműködők:
- Művelődési és Ifjúsági Központ munkatársai
- Polgármesteri Hivatal munkatársai
- TV KISÚJ munkatársai
- Oktatási-nevelési intézmények munkatársai
- Civil szervezetek tagjai 

Elismerés illeti azok munkáját, akik tevőlegesen hozzájárulnak a pályázati projekt zavartalan 
lebonyolításához.

IV. 2010. március 31-ig megvalósult, ill. folyamatban lévő tevékenységek:

1. Játék és fejlesztés 
Ingyenes  fejlesztő  foglalkozások  2-10  éves  gyerekeknek  és  szüleiknek  
A foglalkozásokon a Városi Fejlesztőeszköz-kölcsönző eszközein kívül szeretnénk olyan 
praktikus,  egyszerűen  kivitelezhető  ötleteket  bemutatni,  melyekkel  a  megismert 
tevékenységeket otthon is egyszerűen és játékosan végezheti a család. A foglalkozásokon 
közel  1 000 000  Ft  értékű  fejlesztő-eszközpark  (  szabadtéri  játékok  is  )  áll  a 
kisgyermekek  és  szüleik  rendelkezésére,  mely  eszközök  ingyenesen  lesznek 
kölcsönözhetők.



2. Zeneterápiás foglalkozások
Zenés fejlesztő foglalkozások 5-8 éves gyerekeknek.
A foglalkozásokon, a gyakorlatoknál olyan egyszerű hangszereket, eszközöket használtak, 
amelyhez nem kellett zenei előképzettség. Ez az egészséges, valamint a problémákkal 
küzdő gyerekeknek egyaránt pozitív élményt jelentett, segítette őket a pozitív énkép 
kialakításában is.

3. Kapcsolda program adaptálása
A  Kapcsolda  program  lényege,  hogy  fogyatékos  gyermekek  töltsenek  el  egészséges 
gyermekekkel  egy napot  az egészségesek iskolájában,  akik vendégül  látják őket  közös 
programokkal.
A program adaptálás három szakaszból állt. Elsőként az És a nyolcadik napon c. színházi 
előadást tekinthették meg az érdeklődő gyerekek, fiatalok. A második szakaszban az un. 
érzékenyítő napon, a színdarab egyik főszereplője, és a Kapcsolda program kidolgozója 
Szalai Kriszta színművész mutatta be a Kapcsolda nap részleteit. A harmadik szakaszban 
a Kapcsolda napon valósult meg a fogyatékos és egészséges gyermekek közös programja.

4. Színjátszó szakkör 7-14 éves gyerekeknek
A szakkörön résztvevők a drámapedagógia eszközeivel ismerhetik meg településünk, 
régiónk néphagyományait. A szakkör folytatása a 2010. júliusában sorra kerülő színjátszó 
tábor és találkozó. 

5. Tanfolyam álláskeresőknek
A tanfolyamot munkanélkülieknek, és pályakezdő fiataloknak valósítottuk meg. A képzés 
fő  célja:   Az  információgyűjtés  technikája.  Milyen  a  jó  önéletrajz,  mi  múlik  az  első 
benyomáson? Hogyan viselkedjünk egy állásinterjún? A testbeszéd fontossága.
                                                              
6. Életvezetési program hátrányos helyzetű családoknak
Olyan  hétköznapi  tudás  átadását  céloztuk  meg,  amely  segítheti  a  résztvevő  családok 
életminőségének  javítását.  Háztartási,  higiéniai  tudnivalók,  étkezési-ételkészítési 
tanácsadás közös főzéssel,  konyhakerti  praktikák,  gyermeknevelési  tanácsok, kézműves 
sarok stb.

7. Pályaválasztási tréning 7-8. osztályos gyerekeknek és szüleiknek 
Az iskolaválasztás előkészítése. A választható iskolatípusok, és az abból való továbblépési 
lehetőségek ismerete. Önismeret fejlesztése, saját erőforrások feltárása (érdeklődés, érték, 
képesség,  teljesítmény,  problémamegoldás,  kommunikáció).  Kreatív  képességek 
fejlesztése  (képzelőerő,  alkotóképesség,  improvizálás).  Diákok  elemző-értékelő 
képességeinek fejlesztése. Kommunikációs kultúra fejlesztése.

8. Bevezetés a kisközösségi televíziózás rejtelmeibe
A  televíziós  műsorkészítés  részleteinek  megismertetése,  gyakorlati  feladatok  végzése, 
szerkesztői, operatőri, vágó munka megismertetése.

      A képzés lebonyolításához szükséges technikai eszközöket teljes körűen biztosítjuk.

9. Bevezetés az internetes újságírás rejtelmeibe
Az internetes újságírás részleteinek megismertetése, önálló web felület létrehozása a 
képzés végén.



10. Digitális kompetenciák fejlesztése
2010.  január-2011.  március  közötti  időszakban az  infokommunikációs  eszközhasználat 
javítására 10 db 20 órás számítógépes képzés beindítására van lehetőségünk. 

11. Ifjúságvédelmi szakmai program
A tréningsorozatot 12-18 éves korosztálynak valósítottuk meg, melynek célja a média 
emberekre gyakorolt hatásainak a bemutatása volt. A JNSZ Megyei Megelőzési
Alapítvány szakemberei által irányított csoportfoglalkozásokon beszélgetések zajlottak   a

      televízió, és az internet személyiségformáló hatásairól, valóság tartalmáról,
 bűncselekményi vonzatáról.

12. Szakmai találkozó könnyűzenekarok számára 
A két  napos találkozón 27 helyi  és környékbeli  amatőr  zenekar  vett  részt.  A szakmai 
programon  részt  vevő közel  800 érdeklődőnek  találkozási  lehetőséget  biztosítottunk  a 
magyar  könnyűzenei  szakmai  szereplőivel.  Hangszerkiállítás,  szakmai  beszélgetések, 
közönségtalálkozók,  szakmai  tanácsadás  (  hogyan  menedzseljük  zenekarunkat, 
fesztiválszervezés,  hang  és  fénytechnikai  ismeretek,  szövegírás,  dalszerzés,  videoklipp 
készítés  ),  hangszerbemutatók,  hang-  és  fénytechnikai  bemutatók,  nyilvános  főpróbák, 
koncert-  technika kipróbálási lehetősége, koncertfotó kiállítás várta a zenekarokat.

V.  A  pályázathoz  kapcsolódó  indikátormutatók  időarányos  teljesítéséről  (  2010. 
március 31-ei állapot )
Megjegyzés: egyes tevékenységek még zajlanak, a teljesítési adatok nem véglegesek

Tevékenység Elvárt
résztvevői 

létszám
( fő )

Teljesített 
résztvevői 

létszám
( fő )

Játék és fejlesztés 30 24
Zeneterápiás foglalkozások 10 16
Kapcsolda program 600 644
Színjátszó szakkör 20 21
Tanfolyam álláskeresőknek 15 15
Életvezetési program 72 16
Pályaválasztási tréning 64 45
Kisközösségi televíziózás 7 7
Internetes újságírás 10 10
Digitális kompetenciák fejl. 100 20
Ifjúságvédelmi szakmai program 200 218
Szakmai találkozó zenekaroknak 100 100



VI. Pénzügyi tájékoztató

 A  pályázat  finanszírozhatóságát  az  önkormányzat  illetve  a  polgármesteri  hivatal 
zökkenőmentesen biztosítja a közreműködő szervezetek által  kialakult kezdeti buktatók 
ellenére.  A  pályázat  lebonyolításában  a  közreműködő  szervezetekkel  a  kapcsolat 
megfelelő,  bár a pályázati  előleg megérkezése a pályázat  megkezdése után 4 hónappal 
történt.  Addig  az  önkormányzati  forrás  biztosította  a  megvalósíthatóságot.  Az  előleg 
34.000.000.-  Ft  megérkezésével  az  önkormányzati  finanszírozási  teher  időlegesen 
megszűnt.  Az  elszámolás  benyújtása  és  az  elfogadott  elszámolás  alapján  a  forrás 
biztosítása közötti akár két hónapos eltérés okozhatja még azt a helyzetet, hogy időlegesen 
újra önkormányzati forrásra lesz szükségünk a megvalósítás biztosítása érdekében.

Az alábbi diagramok a pályázatpénzügyi betekintését segítik:
 

A pályázati forrás megoszlása:

 

Ér té k

2 % 7 % 1 %2 %
5 %

0 %1 %

8 %

3 %

2 9 %

3 8 %

4 %

S z o ftv e r e k B e r e n d e z é s e k , e s z k ö z ö k Ir o d a i e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k

Ir o d a i a n y a g o k E g y é b  a n y a g o k S z á llítá s i k ö lts é g e k

H ír d e té s , r e k lá m  s tb . O k ta tá s , to v á b b k é p z é s U ta z á s , k ik ü ld e té s i k ö lts é g e k

E g y é b  ig é n y b e v e tt  s z o lg á lta tá s o kB é r k ö lts é g e k T a r ta lé k



 

A pályázati forrás felhasználása

98 490 337 Ft

23 249 312 Ft

teljes forrás felhasznált forrás

A pályázati tevékenység forrásigénye:
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Folyamatos pénzügyi tervezés a forrásfelhasználás mértékének megfelelően:

A teljes forrás és a havi forrásigény összehasonlítása
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 A  grafikonon  látható,  hogy  a  pályázati  tevékenység  kilencedik  hónapjában  éri  el  a 
felhasználás  az előleg mértékét  (34 millió).  Erre az időpontra  esik a projekt előrehaladási 
jelentés beadása és a fizetési kérelemmel benyújtása is. A pályázati tevékenységekben ezen 
szakaszában azonban a nagyobb költségigényű tábori tevékenységeket kell megvalósítanunk, 
így  két  hónapra  szükséges  lesz  újra  időleges  önkormányzati  forrás  biztosítása.  Hasonló 
helyzet adódhat a 2010. év utolsó hónapjaiban is, amikor az elszámolás után megérkező forrás 
ismét felhasználásra kerül.

  Bízunk  abban,  hogy  a  pályázati  célok  megvalósulásával  a  társadalmi  környezetünk 
fejlődésével és fejlesztésével hosszú távon elérhetővé válik az egész életen át tartó tanulás 
formáinak, alkalmainak, tartalmainak bővítése, a hátrányos helyzetű csoportok bevonásával a 
résztvevői  kör  szélesítése,  a  lakosság  digitális  és  nyelvi  kompetenciáinak  fejlesztése,  a 
társadalmi  tanulási  folyamat  és  a  demokratikus  jogok  gyakorlását  segítő  kompetenciák 
fejlesztése.

Kisújszállás, 2010. április 16.

Janó Lajos Szénási László
szakmai vezető projektmenedzser
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