
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 36/2008. (V. 16.) közleménye az integrált közösségi és 
szolgáltató tér (IKSZT) működtetésére, illetve kialakítására való jogosultság elnyerésére vonatkozó 
pályázati útmutató társadalmi vitára bocsátásáról 

Az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) a jelen IH közlemény mellékletét képező "PÁLYÁZATI 
ÚTMUTATÓ integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) működtetésére, illetve kialakítására 
való jogosultság elnyerésére (tervezet)" című dokumentumot társadalmi vitára bocsátja. 
 
A társadalmi vita keretében az észrevételeket az ikszt@vkszi.hu elektronikus címre 2008. május 
30-ig lehet benyújtani. 
  
Csatolt dokumentum: Pályázati útmutató 
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-Tervezet- 

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 

integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) mőködtetésére, illetve 
kialakítására való jogosultság elnyerésére 

Kódszám: 
IKSZT/2008/1 

 

1. A pályázat háttere és célja 

1.1. Alapvetı háttér információ 

A vidéki településeken egyre erıteljesebb a közösségek, a társadalmi kohézió, összetartozás 
hiánya, eróziója. A vidéki élet minıségét alapvetıen befolyásoló (humán) szolgáltatások 
folyamatosan csökkenı mértékben, sok helyütt pedig egyáltalán nem hozzáférhetık. Felgyorsult a 
közösségi tevékenység, illetve a közszolgáltatások keretéül szolgáló épített infrastruktúra 
állagromlása, állandósult az intézmények diszfunkcionális állapota. 

A vidéki élet minıségének fejlesztése érdekében meg kell teremteni a közösségek 
megerısítésének, megerısödésének feltételeit, a jó színvonalú közszolgáltatásokat kell biztosítani, 
elengedhetetlen feladat a pusztulófélben lévı közösségi infrastruktúra revitalizálása. 

A fenti célok megvalósítását több kormányzati intézkedés támogatja, ezek közé illeszkedik az 
integrált közösségi és szolgáltató terek (IKSZT) kialakítása. Az integrált közösségi és szolgáltató tér  

– egyrészt olyan közhasználatú épület, amely a vidéki településen feltételeket biztosít a 
közösségek kialakulásához, mőködéséhez, fejlıdéséhez;  

– másrészt szolgáltatásszervezési modell, amely lehetıvé teszi a helyi lakosság 
számára fontos közszolgáltatások egy épületben való mőködtetését, hozzájárulva az 
egyes szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának 
megteremtéséhez;  

– harmadrészt olyan közösségi tér, amely a helyi közösségi indíttatású, illetve közösségi 
célú kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató keretrendszerét jelenti. 

Az integrált közösségi szolgáltató terek kialakítása egyrészt szoros tárcaközi együttmőködés 
keretében valósul meg, másrészt több, egymásra épülı, egymást kiegészítı intézkedésbıl, 
fejlesztésbıl áll. 

A tárcaközi együttmőködés az alábbi minisztériumok és hivatalok vidéki településekre és tanyás 
térségekre irányuló, vidékfejlesztési célokat is magában foglaló intézkedéseinek, programjainak, 
fejlesztéseinek összehangolását célozza: 

– Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; 

– Oktatási és Kulturális Minisztérium; 

Vidékfejlesztési, Képzési és 
Szaktanácsadási Intézet
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– Gazdasági és Közlekedési Minisztérium; 

– Szociális és Munkaügyi Minisztérium; 

– Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium; 

– Elektronikuskormányzat-központ. 

Az integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása az alábbi egymásra épülı, egymást 
kiegészítı intézkedésekbıl, fejlesztésekbıl áll: 

– az elızı pontban felsorolt tárcák és hivatalok vidéki településekre és tanyás térségekre 
irányuló, vidékfejlesztési célokat is magában foglaló egyes intézkedéseinek, 
programjainak, fejlesztéseinek összehangolása; 

– az elızı pontban felsorolt, illetve további tárcák, hivatalok és háttérintézmények 
vidékfejlesztési célokat is magában foglaló intézkedéseinek, programjainak, 
fejlesztéseinek feltérképezése, összehangolása; 

– kétfordulós pályázati program, amelynek  

= elsı fordulója keretében az integrált közösségi és szolgáltató tereket létrehozni 
kívánó szervezeteknek – a jelen pályázat keretében – az IKSZT mőködési és 
fenntartási tervét kell elkészítenie; 

= második fordulója keretében azon integrált közösségi és szolgáltató tereket 
létrehozni kívánó szervezetek, melyek jóváhagyott mőködési és fenntartási tervvel 
rendelkeznek (azaz a jelen pályázat keretében kedvezı elbírálásban részesültek) 
kizárólagos jogosultságot szereznek – legfeljebb 200 000 euro (50 millió Ft) értékő – 
infrastruktúra-fejlesztési támogatás igénybevételére. (Az infrastruktúra-fejlesztés 
célja a jelen pályázat 4.2.3. pontjában meghatározott feltételek biztosítása.) 

 
A mőködési és fenntartási tervek elkészítésének részletes feltételeit a jelen pályázati kiírás 6. 

pontja tartalmazza. 

Az infrastruktúra-fejlesztési támogatás igénybevételének részletes feltételeit a jelen pályázattal 
egyidejőleg megjelent, az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és 
szolgáltató tér kialakítására igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló…/2008. (…) 
FVM rendelet szabályozza. (Az infrastruktúra-fejlesztési támogatás igénybevételére csak a 
jóváhagyott mőködési és fenntartási tervvel rendelkezı, azaz a jelen pályázat keretében kedvezı 
elbírálásban részesült szervezetek lesznek jogosultak.) 

Azok a pályázók nyerik el az IKSZT címet, melyek rendelkeznek jóváhagyott mőködési és 
fenntartási tervvel (azaz a jelen pályázat keretében kedvezı elbírálásban részesnek), továbbá 

– vállalják a jelen pályázat 4.1. pontjában meghatározott kötelezı feladatok biztosítását és 
szolgáltatások mőködtetését; 

– vállalják a jelen pályázati kiírás 4.2.1. és 4.2.2 pontjaiban meghatározott személyi és 
szakmai feltételek teljesítését és  

– rendelkeznek a jelen kiírás 4.3. pontjában meghatározott infrastrukturális feltételekkel 
vagy az infrastruktúra-fejlesztési támogatás keretében kialakítják azokat.  

Az IKSZT címmel rendelkezı pályázók jogosultak lesznek  

– a jelen pályázat 4.1.1 pontjában meghatározott feladatok ellátását, illetve szolgáltatások 
mőködtetését szolgáló, a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az 
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IKSZT megnyitását követıen legalább 3 évig, utófinanszírozás keretében biztosított 
támogatás igénybevételére; 

– a jelen pályázat 4.1.2 és 4.1.3 pontjaiban meghatározott feladatok ellátását, illetve 
szolgáltatások mőködtetését szolgáló, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által az 
IKSZT megnyitását követıen legalább 3 évig, elıfinanszírozás keretében biztosított 
támogatás igénybevételére; 

– a jelen pályázat 4.1.4 pontjában meghatározott feladatok, illetve szolgáltatások 
biztosítását szolgáló, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott megyei 
ifjúsági szakmai és módszertani központok szakmai és módszertani támogatásának, az 
IKSZT megnyitását követıen legalább 3 éven keresztül való térítésmentes 
igénybevételére; 

– a jelen pályázat 4.1.5, 4.1.6 és 4.1.7 pontjaiban meghatározott feladatok ellátását, illetve 
szolgáltatások mőködtetését szolgáló, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által az 
IKSZT megnyitását követıen legalább 3 évig, elıfinanszírozás keretében biztosított 
támogatás igénybevételére. 

Az „IKSZT címet” azon pályázók is elnyerhetik, amelyek már jelenleg is rendelkeznek a pályázati 
kiírás 4.2.3. pontjában meghatározott feltételekkel, azaz a feltételek az infrastruktúra-fejlesztés 
igénybevétele nélkül is teljesülnek. 

Az integrált közösségi és szolgáltató terek kialakításának távlati célja olyan hálózat létrehozása, 
amely komplex szemlélettel, magas színvonalon, költséghatékony és fenntartható módon biztosítja a 
közszolgáltatások legszélesebb körének elérhetıségét a vidéki településeken és tanyás 
térségekben. Az IKSZT-k ezért  

– egyrészt jogosultak és kötelezettek lesznek további, automatikusan finanszírozott 
feladatok ellátására, szolgáltatások mőködtetésére, 

– másrészt elınyben részesülnek további hazai forrásból, illetve az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében meghirdetett, vonatkozó pályázatok elbírálása során; 

– harmadrészt keretet biztosíthatnak a pályázó által fontosnak tartott, de az 
infrastrukturális, személyi és szakmai feltételek hiánya miatt eddig nem biztosított 
feladatok, szolgáltatások ellátására, mőködtetésére. 

2. A pályázat célja 

A pályázat célja az integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) mőködtetésére, illetve 
kialakítására jogosult szervezetek kiválasztása. A kiválasztás feltétele, hogy a pályázó 

- vállalja a jelen pályázat 4.1. pontjában meghatározott kötelezı feladatok ellátását és 
szolgáltatások mőködtetését; 

- vállalja a jelen pályázati kiírás 4.2.1 és 4.2.2 pontjaiban meghatározott személyi és szakmai 
feltételek teljesítését. 

3. A pályázók köre 

Pályázatot nyújthatnak be az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és 
szolgáltató tér kialakítására igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló ……./2008. (…) 
FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti településeken mőködı  

– települési önkormányzatok; 
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– települési kisebbségi önkormányzatok; 

– nonprofit szervezetek (a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 61. §-a szerinti egyesület, a Ptk. 74/A. §-a szerinti alapítvány, a Ptk. 
57. §-a szerinti közhasznú társaság és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 3. 
§ (1) bekezdése szerinti társadalmi szervezet), valamint  

– egyházi jogi személyek (a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 
szóló 1990. évi IV. törvény 13. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott jogi személyek). 

Pályázatot nyújthatnak be továbbá azon többcélú kistérségi önkormányzati társulások és 
önkormányzati társulások, melyek tagönkormányzatainak legalább 75%-a felsorolásra került az 
Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására 
igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló ……./2008. (…) FVM rendelet 1. számú 
mellékletében. 

A pályázatot nyújthatnak be továbbá a fentiekben meghatározott szervezetek konzorciumai. 
Konzorciumok által beadott pályázatok esetén 

– a jelen pályázat 4.1. pontjában meghatározott kötelezı feladatok ellátása és 
szolgáltatások mőködtetése több településre is kiterjedhet; 

– a jelen pályázati kiírás 4.2.1, 4.2.2 és 4.2.3. pontjaiban meghatározott személyi, szakmai 
és infrastrukturális feltételek teljesítését a konzorcium vezetıjének (fıpályázó) kell 
vállalnia; 

– a jelen pályázat 1.1 pontjában meghatározott jogosultságok a konzorcium vezetıjét 
illetik; 

– az infrastrukturális fejlesztések esetében szükséges, az Európai Mezıgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására igénybe 
vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló ……./2008. (…) FVM rendeletben 
maghatározott pénzügyi kötelezettségeket (önrészt) a konzorcium tagjai közösen 
vállalhatják. 

Nem részesülhet támogatásban azon szervezet, 

– amely lejárt esedékességő köztartozással rendelkezik – a köztartozás megfizetéséig – 
valamint amely felszámolási eljárás, csıd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési 
eljárás alatt áll; 

– amely az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. 
§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; 

– amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban 
elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; 

– amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; 

– amely mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 

– amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor. 
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4. Az integrált közösségi és szolgáltató terek mőködtetésének feltételei 

4.1. Az IKSZT keretében kötelezıen ellátandó feladatok, illetve biztosítandó 
szolgáltatások köre 

4.1.1. helyszín és feltételek biztosítása a falugazdász, HVI vezetı, Kistérségi Koordinációs 
Hálózat kistérségi koordinátorai számára, fogadóóráik megtartásához; 

4.1.2. közösségi, közmővelıdési programok szervezése; 

4.1.3. könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása; 

4.1.4. ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és 
folyamatkövetése, ifjúsági információs pont mőködtetése; 

4.1.5. az információs társadalom adta lehetıségek kihasználását lehetıvé tévı 
közszolgáltatások biztosítása, közösségi elérési pont mőködtetése (eMagyarország pont 
vagy teleház mőködtetése: infokommunikációs szolgáltatások és képzések, információs 
társadalmi tanácsadás, egyéb digitális irodai szolgáltatás); 

4.1.6. Tessedik Sámuel digitális középiskolai hálózat hozzáférési szolgáltatás biztosítása 
(Közháló hozzáférés hiánya esetén, annak kiépítését követıen); 

4.1.7. elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (csak abban az esetben 
kötelezı, ha az IKSZT olyan településen mőködik majd, amelyen a polgármesteri 
hivatalban nincs lehetıség ilyen jellegő szolgáltatás igénybevételére); 

A feladatok ellátása és a szolgáltatások mőködtetése mind egyéni, mind konzorciumi pályázók 
esetén kiterjedhet több településre is. 

A feladatok ellátásának és a szolgáltatások mőködtetésének módját igény- és szükségletfelmérés 
alapján kell kialakítani.  

Az igényfelmérés elkészítésére vonatkozó módszertani javaslatot, továbbá a feladatok és a 
szolgáltatások hatékony ellátásának és mőködtetésének lehetséges módszereit a jelen pályázathoz 
kapcsolódó IKSZT Szakmai és módszertani kézikönyv ismerteti. 

4.2. A kötelezı feladatokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyi, szakmai és 
infrastrukturális feltételek 

A kötelezı feladatokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó, általános jellegő személyi, szakmai és 
infrastrukturális feltételek: 

4.2.1. Személyi feltételek 

Az integrált közösségi és szolgáltatási tér mőködtetéséhez egy fı, teljes munkaidıben 
foglalkoztatott munkatárs alkalmazását kell vállalni. A pályázó vállalja, hogy az IKSZT 
mőködtetéséért felelıs munkatárs részt vesz az FVM Vidékfejlesztési és Képzési Szaktanácsadási 
Intézet által megbízott, az IKSZT minıségügyi, módszertani szakmai támogatását ellátó, munkáját 
koordináló szervezet (módszertani központ) által biztosított képzési programokon. (A képzési 
programokon való részvételi kötelezettség az IKSZT cím birtoklására vonatkozó szerzıdésben 
rögzítésre kerül, 20%-ot meghaladó távolmaradás esetén az FVM VKSZI megvonja az IKSZT címet. 
Az egyes képzésen való részvétel az adott képzési program tartalmához közvetlenül kötıdı 
ismeretek és kompetenciák igazolt megléte esetén nem kötelezı.) 
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4.2.2. Szakmai feltételek: 

Az IKSZT szolgáltatásainak mindenki számára diszkrimináció nélkül hozzáférhetıknek kell 
lenniük, a kötelezı, azaz a jelen pályázati kiírás 4.1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat 
térítésmentesen kell biztosítani. 

Az IKSZT nyitva tartásának a tanuló és dolgozó személyek szabadidejéhez kell igazodnia (a jelen 
pályázat 4.1.1. pontjában szereplı igény- és szükségletfelmérés alapján). 

Az IKSZT keretében foglalkoztatott munkatárs tiszteletben kell, hogy tartsa a szolgáltatásokat 
igénybe vevık anonimitását, a szakmai titoktartás kötelezı. 

A jelen pályázat 4.1.5. pontjában meghatározott feladatok, illetve szolgáltatások kapcsán  

– az IKSZT-k kötelesek együttmőködési szerzıdést kötni a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium által támogatott megyei ifjúsági szakmai és módszertani központokkal; 

– legfeljebb egy éven belül teljesíteni kell a Magyarországi Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Irodák Szakmai-etikai Kódexében, az ifjúsági információs pontokra vonatkozó 
elıírásokat. 

A jelen pályázatban meghatározott feladatok integrált ellátása, továbbá az IKSZT-k 
fenntarthatóságát is biztosító szolgáltatásfejlesztési folyamatok biztosítása érdekében az IKSZT-k 
kötelesek együttmőködési és szolgáltatásvásárlási szerzıdést kötni az FVM Vidékfejlesztési és 
Képzési Szaktanácsadási Intézet által megbízott, az IKSZT minıségügyi, módszertani szakmai 
támogatását ellátó, munkáját koordináló szervezettel (módszertani központ). 

 

4.2.3. Infrastrukturális feltételek 

Az IKSZT-nek otthont adó épületnek a település, illetve településrész központjában, közterületrıl 
egyéni nem motorizált (gyalogos, kerékpáros) közlekedési formákkal valamint közösségi 
közlekedéssel jól megközelíthetınek, közvetlen külsı környezetének, udvarának, kertjének 
rendezettnek kell lennie. Rendelkeznie kell az alapvetı higiénés feltételekkel (mellékhelyiségek, 
mosdók). 

Az épületnek gyermekek által is igénybe vehetınek kell lennie, azaz biztosítani kell a 

– pelenkázóval, kézmosóval, gyermekek által is igénybe vehetı WC-vel ellátott 
mellékhelyiséget; 

– udvari játékokat (homokozó, hinta, tornaeszközök) a kisgyermek korosztálynak 
megfelelıen; 

– babakocsi- és kerékpár-tárolót. 

A belsı, szolgáltatási teret biztosító helyiségekkel kapcsolatos minimális elvárás: 

– legalább 30 m2-es, tanácsadásra, továbbá csoportfoglalkozásokra és képzések 
megtartására egyaránt alkalmas, természetes fénnyel is megvilágított helyiség, 
amelyben található legalább 2 db fotel és egy dohányzóasztal, megfelelı számú szék és 
asztal, továbbá flipchart, projektor, vetítıvászon, internet csatlakozási lehetıség és – a 
képzési, prezentációs programok szervezéséhez kapcsolódóan – 1 db notebook; 

– legalább 10 fı befogadására és 5 db számítógép-munkaállomás elhelyezésére alkalmas 
helyiség, amelyben található legalább 1 db internetes csatlakozás, legalább 4 Mbit-es 
sávszélességgel, továbbosztási lehetıséggel, Közháló router bekötéssel és legalább 4 
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db, internetes hozzáféréssel és DVD író-olvasóval rendelkezı, nyomtatóhoz kapcsolódó 
számítógép-munkaállomás és lapolvasó. 

Az egyes kötelezı feladatokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó, speciális infrastrukturális 
feltételek: 

– Könyvtári és információs szolgáltatások: 

= a dokumentumok tárolásához és igénybevételéhez szükséges bútorok; 

= könyvtári berendezések, technikai eszközök 

– Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása 
és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont mőködtetése 

= szabadidı eltöltését szolgáló eszközök (legalább CD-DVD lejátszó, TV, 
csocsóasztal vagy pingpongasztal, társasjátékok, sporteszközök); 

= nyitott polcrendszer, illetve számítógép, amelyek lehetıvé teszik az ifjúsági 
információs pont szolgáltatás keretében rendelkezésre álló információk közötti 
önálló tájékozódás lehetıségét 

– Információs társadalmi közszolgáltatások: 

= az internet csatlakozást Közháló hozzáférésen át kell biztosítani. Amennyiben a 
Közháló hozzáférés a jelen kiírás alapján benyújtott pályázat beadásakor nem áll 
rendelkezésre, akkor az IKSZT-cím elnyerésével, a döntéstıl számított legfeljebb 3 
hónapon belül az IKSZT-cím birtokosának a Közháló routert a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumtól igényelnie kell. 

– Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás: 

= legalább 1 db, internetes hozzáféréssel és DVD író-olvasóval rendelkezı, 
nyomtatóhoz kapcsolódó, a többitıl elkülönített számítógép-munkaállomás, 
amelynek elhelyezése biztosítja a személyes jellegő ügyintést (pl.: külön helyiség, 
elkerített boksz, speciális, csak szembıl áttetszı monitorszőrı, stb.) 

A jelen pályázathoz kapcsolódó IKSZT Szakmai és módszertani kézikönyv javaslatokat, 
szempontokat fogalmaz meg a feladatok és a szolgáltatások hatékony ellátását és mőködtetését 
elısegítı építészeti megoldásokra. 

A felsorolt infrastrukturális feltételek hiánya esetén az IKSZT-cím birtokosának vállalnia kell, hogy 
az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására 
igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló ……./2008. (…) FVM rendeletnek megfelelı 
pályázatot (támogatási kérelmet) nyújt be a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

Az IKSZT keretében további feladatok és szolgáltatások is elláthatók, illetve biztosíthatók. A 
feladatok és szolgáltatások széles körét a jelen pályázathoz kapcsolódó IKSZT Szakmai és 
módszertani kézikönyv ismerteti. 

5. Az IKSZT-k keretében ellátható további, az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyes 
intézkedéseihez, illetve egyes kormányzati programokhoz kapcsolódó feladatok, 
szolgáltatások 

– közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése, helyszín biztosítása civil 
szervezetek számára; 

– tanoda programok; 
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– gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály) foglalkoztatását biztosító tér kialakítása; 

– egészségfejlesztési programok. 

5.1. A további feladatokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális 
feltételek 

5.1.1. gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály) foglalkoztatását biztosító tér 
kialakítása 

= 1 db legalább 30 m2-es különálló, zárható, más célokra nem használt, 
biztonságosan főthetı, nem neonnal megvilágított helyiség, amelyben találhatók 
zárható szekrények, nyitott polcok, pelenkázó, megfelelı székek, asztalok, játékok, 
szınyegek; 

= 1 db melegítı konyha, vagy melegítésre alkalmas eszközökkel felszerelt 
stúdiókonyha. 

5.2. A további feladatokhoz kapcsolódó jogosultságok 

– a közösségfejlesztési folyamatok generálását, folyamatkövetését vállaló pályázók 
elınyben részesülnek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Programjának 5.5.1 prioritás keretében kiírásra kerülı pályázatok elbírálása 
során; 

– a tanoda programokat vállaló pályázók elınyben részesülnek az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 3.3.5 Civil részvétel 
erısítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének 
támogatása érdekében prioritás A) Tanoda programok támogatása komponensének 
keretében meghirdetett pályázatok elbírálása során; 

– a gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály) foglalkoztatását biztosító tér 
kialakítását vállaló pályázók elınyben részesülnek az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 5.2.2, A korai beavatkozást középpontba 
helyezı Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a 
leghátrányosabb helyzető térségekre prioritása kapcsán; 

– az egészségfejlesztési programok megvalósítását vállaló pályázók számára az 
Egészségügyi Minisztérium – a Szőréssel az életért Program keretében – szakmai 
támogatást biztosít. 

6. A pályázat tartalma 

A mőködési és fenntartási terveknek az alábbi témakörökre kell kiterjednie: 

– A település bemutatása 

– Az IKSZT keretében ellátandó feladatok, mőködtetendı szolgáltatások bemutatása 

– A feladatok és a szolgáltatások integrált mőködtetésének keretei 

– Feltételek 

– Partnerség, szakmai együttmőködés 

– Fenntartás 
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6.1. A település bemutatása 

A helyzetelemzések értékelése, az azokból eredı szükségletek megfogalmazása. 

6.1.1. A kötelezı szolgáltatások szempontjából releváns, a kistérségi 
feladatmegosztásra vonatkozó adatok 

– a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotása érdekében összegyőjtött adatok, 

– a helyi közösségek által feltárt igények, megfogalmazott szükségletek. 

6.1.2. A településen elérhetı közszolgáltatások 

– a településen elérhetı szakmai tanácsadások (legalább: falugazdász, HVI vezetı, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kistérségi koordinátora, illetve az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv tanácsadó hálózata), 

– mővelıdési ház (faluház, klubház, közösségi tér, illetve általános mővelıdési központ); 

– könyvtár; 

– ifjúsági intézmények, szolgáltatások; 

– információs társadalmi közszolgáltatások, különösen 

= infokommunikációs szolgáltatások és képzések, információs társadalmi tanácsadás, 
egyéb digitális irodai szolgáltatások, 

= elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás. 

6.1.3. A település társadalmi helyzete  

– demográfiai adatok, valamennyi korcsoportra (SZÁIR), 

– az egyes korosztályok helyzetének és szükségleteinek leíró (jellemezıen nem 
adatszerő) ismertetése, 

– önszervezıdı közösségek, bejegyzett civil szervezetek bemutatása. 

6.1.4. A település lakói által szervezett, illetve a településen zajló közösségi, helyi 
társadalmat érintı programok, illetve a helyi közösségek fı jellemzıinek 
bemutatása, különösen 

– helyi közösségek, csoportok, együttmőködések fı jellemzıi, érintettjei, 

– közösségi kezdeményezések, projektek, 

– közösségi, szabadidı, közmővelıdési programok, 

– képzési, foglalkoztatási programok, 

– idısebb generáció közösségi tevékenységei. 

6.2. Az IKSZT keretében ellátandó feladatok, mőködtetendı szolgáltatások 
bemutatása 

– az elérendı célcsoport (pl.: gyerekek, fiatalok, közoktatási rendszerbıl lemorzsolódók, 
gyerekes szülık, álláskeresık, idısek, nyugdíjasok, stb.);  

– a feladatok, szolgáltatások ütemezése, gyakorisága (pl.: folyamatos, heti, havi, stb.); 
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– igénybevételük módja (pl.: térítésmentes vagy térítés ellenében, bejelentkezés alapján 
vagy anélkül vehetı igénybe, stb.); 

– biztosításuk helye, azaz mely helyiségben, helyiségekben lesznek elérhetıek; 

– indokoltságuk a 6.1.1., 6.1.2., 61.3., 6.1.4. pontok és a jelen pályázat 4.1.1. pontjában 
szereplı igény- és szükségletfelmérés alapján; 

– a feladatok ellátásának, szolgáltatások mőködtetésének bemutatása. 

6.3. A feladatok és a szolgáltatások integrált mőködtetésének keretei, összehangolása 

– célcsoportok, tevékenységformák vagy egyéb szempontok szerint egymáshoz 
kapcsolódó elemek összefüggéseinek ismertetése; 

– az integrált közösségi tér lététıl várt olyan hatások, amelyek egyébként nem, vagy csak 
nehezen lennének elérhetık;  

– az integrált közösségi és szolgáltató tér szerepe a szakemberek, szolgáltatások 
hiányának oldásában; 

– a tervezett mőködésmód hozzájárulása a település életkori, foglalkoztatási helyzetébıl 
adódó, helyi társadalmi folyamatokban való részvétel különbségében jelentkezı, illetve 
egyéb szegregációs folyamatok és jelenségek oldásához a tervezett mőködésmód. 

6.4. Feltételek 

6.4.1. A jelenlegi és a kialakítandó infrastrukturális feltételek 

– A rendelkezésre álló épület bemutatása: 

= elhelyezkedése (leírás térképpel), 

= helyiségeinek száma, alapterülete, jelenlegi funkciói, 

= az állapot bemutatása (leírás és fotók), 

= a berendezések állapotának általános bemutatása, 

= az eszközök felsorolása, általános állapotuk ismertetése. 

– A létrehozni kívánt integrált közösségi és szolgáltató térbe tervezett szolgáltatások, 
programok szükséges infrastrukturális igényeinek bemutatása: 

= szükséges helyiségek száma, alapterülete, tervezett funkcióik, a többcélúan 
hasznosításra kerülı terek és eszközök illeszkedésének, közös 
használhatóságának indoklása, 

= a szükséges eszközök, berendezések felsorolása, tevékenységformák, felhasználó 
célcsoport szerint, az eszközök lehetıség szerint minél nagyobb mértékő közös 
használatával. 

– A feladatok ellátása, szolgáltatások mőködtetése érdekében tervezett beruházások, 
eszközbeszerzések általános bemutatása: 

= a tervezett beruházások (külsı felújítás, belsı felújítás, átalakítás, korszerősítés, 
bıvítés, épületgépészet, az ingatlanhoz kapcsolódó – az integrált közösségi és 
szolgáltató tér mőködtetéséhez szükséges – infrastruktúra-fejlesztés), 

= tervezett eszközbeszerzések, 
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= közvetlen környezet alakítása, szépítése; 

– A tervezett beruházások, eszközbeszerzések hozzávetıleges forrásigénye. 

6.4.2. A jelenlegi és a kialakítandó személyi feltételek bemutatása 

A helyi szükségetekhez igazodó, minél szélesebb idısávban történı nyitva tartás biztosításához 
szükséges munkatársi és önkéntes kör ismertetése. Szakmai végzettségek, készségek ismertetése, 
lehetıség szerinti összehangolása. 

– Újonnan alkalmazandó személy esetében: 

= az alkalmazni kívánt személlyel szemben támasztott képesítési és szakmai 
elvárások; 

= tervezett munkaköre. 

– Jelenleg is alkalmazásban lévı személy esetében: 

= szakmai önéletrajz, 

= képesítéseinek igazolása; 

= jelenlegi munkakörének, illetve az esetleg tervezett bıvítésének bemutatása. 

6.5. Partnerség, szakmai együttmőködés 

Az IKSZT keretében ellátandó feladatok, mőködtetendı szolgáltatások kapcsán kialakítandó 
szakmai együttmőködések 

– helyi szinten (szakmai civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, nem az IKSZT 
keretében mőködtetendı közszolgáltatások, pl.: közoktatási intézmények, stb.) 

– kistérségi szinten (többcélú kistérségi társulás munkaszervezete, Helyi Vidékfejlesztési 
Iroda, falugazdász, munkaügyi központ, stb.); 

– megyei szinten (Civil Szolgáltató Központ, Esélyek Háza, megyei mővelıdési, illetve 
módszertani központ funkciót ellátó intézmény, megyei könyvtár, stb.); 

– regionális szinten (Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda, Regionális Szociálpolitikai és 
Tervezési Hálózat, stb.); 

– országos szinten (Teleház Szövetség, Közösségi Kezdeményezéseket Támogató 
Hálózat, Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége, Civil 
Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, eMagyarország Centrum illetve 
Programiroda stb.) 

6.6. Fenntartás 

Forrásbevonási képesség bemutatása 

– az 6.1.2. pontban felsorolt közszolgáltatások fejlesztése érdekében az elmúlt három 
évben beadott pályázatok 

= tartalmának rövid ismertetése, illetve  

= az azok keretében elnyert összeg 

A mőködtetésbe bevonandó saját források 
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– Jelenleg mőködtetett és az IKSZT keretében tovább mőködı intézmények, 
szolgáltatások forrásai: 

= önkormányzat által mőködtetett intézmény, szolgáltatás normatív támogatása vagy 
önkormányzati saját forrás [készpénz, illetve tárgyi eszköz (apport)], 

= a településen mőködtetett civil szolgáltató eddigi forrásai [készpénz, illetve tárgyi 
eszköz (apport)]. 

– Egyéb saját források [készpénz, illetve tárgyi eszköz (apport)] 

A mőködtetésbe bevonandó pályázati források: 

– már elıkészített pályázatok, 

– tervezett pályázatok. 

Közfeladat átvállalás, közfeladat-ellátás: 

– a fejlesztés helyszínéül szolgáló település önkormányzatától átvállalt, jelenleg is 
biztosított közfeladatok, 

– a fejlesztés helyszínéül szolgáló település önkormányzatától átvállalandó, az IKSZT 
kialakítását követıen biztosítandó közfeladatok. 

Szolgáltatási bevételek és vállalkozási tevékenység 

Az IKSZT mőködtetéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokat és bevételeket tartalmazó 
költségvetés, amelyben  

– külön kell szerepeltetni a kötelezı és a további feladatok, szolgáltatások költségeit, 

– külön kell szerepeltetni a kötelezı és a további feladatok, szolgáltatások kapcsán 
tervezett bevételeket, 

– tervezni kell az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet által 
megbízott, az IKSZT minıségügyi, módszertani szakmai támogatását ellátó, munkáját 
koordináló szervezet (módszertani központ) által biztosított szolgáltatások 
igénybevételének költségeit, a tervezett bevételek legalább 1%-ának, legfeljebb 5%-ának 
erejéig, 

– jelölni kell, hogy mely bevételek tekinthetıek biztosnak és melyek nem, azaz esetleg 
pályázati döntésektıl függenek, 

– ki kell fejteni az infrastrukturális beruházás várható nagyságát, a beruházási támogatási 
igény feltőntetésével. 

7. A pályázathoz csatolandó kötelezı melléklet 

A feladatok ellátásának és a szolgáltatások mőködtetésének módjára vonatkozó igényfelmérés 
eredménye 

8. Fenntartási kötelezettség 

Az IKSZT címet elnyerı szervezeteknek a cím elnyerését követıen legalább öt évig mőködtetnie 
kell az integrált közösségi és szolgáltató teret. 
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9. Kiválasztási kritériumok 

Az elbírálás során elınyben részesülnek azon pályázók, amelyek 

– az IKSZT-t korábban közoktatási intézményként használt épület funkcióváltásával 
alakítják ki és vállalják az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetését; 

– az IKSZT megnyitásakor teljesíti a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Irodák Szakmai-etikai Kódexében, az ifjúsági információs pontokra vonatkozó 
elıírásokat; 

– az IKSZT épületét akadálymentesen alakítják ki; 

– az IKSZT épületét energiatakarékos főtési rendszerrel szerelik fel; 

– a településén az IKSZT kialakítása a közszolgáltatások, a humán infrastruktúra 
racionalizálását eredményezi. 

 

Az IKSZT-t korábban közoktatási intézményként használt épület funkcióváltásával kialakítói és az 
Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetését vállaló pályázók elınyben részesülnek a 2009-
2011 között, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 
3.3.2 Oktatási esélyegyenlıségi programok végrehajtásának támogatása konstrukció keretében 
meghirdetendı pályázatok elbírálása során. 

 

 Értékelési szempont Pontszám 
1 A pályázó környezetének értékelése Maximum: 20 pont 

1.1 

A fejlesztés megvalósításának helye a 
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete szerinti 47 leghátrányosabb helyzető 
kistérség (benne a komplex programmal érintett 
33 kistérség is). 

Igen = 20 
Nem = 0 

1.2. 

 A fejlesztés megvalósításának helye a 
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete szerinti hátrányos helyzető kistérség. 

Igen =15 
Nem = 0 

1.3. 

 A fejlesztés megvalósításának helye a 
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti 
regionális szempontból hátrányos helyzető 
kistérség vagy átmenetileg kedvezményezett 
kistérség. 

Igen = 10 
Nem = 0 

2 
A pályázó értékelése (Minimum 6 pont 

elérése szükséges, különben a pályázat 
elutasításra kerül) 

Maximum: 10 

2.1. 
A pályázó, illetve az IKSZT mőködtetésében 

közremőködı partnerek korábbi tevékenységei, 
Adható pontszám:  
0-10 
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referenciái alátámasztják a mőködtetés szakmai 
minıségét. 

3 Pénzügyi értékelés Maximum: 20 

3.1. 

A cash-flow reális 
a tervezett bevételek elıre láthatók; 
a tervezett bevételek több forrásból 

származnak 

Adható pontszám: 
0-20 

4. 
Projektterv értékelése - A projektterv 

értékelése esetében minimum 30 pont elérése 
szükséges, különben a pályázat elutasításra kerül 

Maximum: 40 

4.1 
A tervezett feladatok, szolgáltatások 

illeszkednek-e a pályázat elıkésztése keretében 
felmért igényekhez, szükségletekhez? 

Adható pontszám: 
0-15 

4.2. 
A tervezett beruházások, eszközbeszerzések 

illeszkednek-e a tervezett feladatokhoz, 
szolgáltatásokhoz? 

Adható pontszám: 
0-10 

4.3. 
A tervezett feladatok, szolgáltatások erısítik-

e egymást, koherensek-e egymással? 
Adható pontszám: 
0-10 

4.4. 

A projekt elıkészítésébe és megvalósításába 
érdemi módon bevonják a település lakosait, a 
településen mőködı közösségeket, civil 
szervezeteket, egyházi jogi személyeket, szakmai 
partnereket? 

Adható pontszám: 
0-5 

5. Elınyt jelentı szempontok Maximum: 10 

5.1. 

Az IKSZT-t korábban közoktatási 
intézményként használt épület funkcióváltásával 
alakítják ki és a pályázó vállalja az Integrált 
Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetését 

Adható pontszám: 2 

5.2. 

Az IKSZT megnyitásakor teljesíti a 
Magyarországi Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Irodák Szakmai-etikai Kódexében, az 
ifjúsági információs pontokra vonatkozó 
elıírásokat 

Adható pontszám: 2 

5.3. 
Az IKSZT épülete akadálymentesen kerül 

kialakításra 
Adható pontszám: 2 

5.4. 
Az IKSZT épülete energiatakarékos főtési 

rendszerrel kerül kialakításra 
Adható pontszám: 2 

5.5. 
Az IKSZT kialakítása a településen mőködı 

közszolgáltatások, a település humán 
infrastruktúrájának racionalizálását eredményezi 

Adható pontszám: 2 

 

10. Adminisztratív információk 

10.1. A pályázat beadási határideje 
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A pályázat benyújtásának határideje 2008. július 15. 

 

10.2. A pályázat beadásának módja és helye 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon 
nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (elektronikus 
benyújtás esetén 1 példányban, papír alapon 1 eredeti és 2 másolati példányban) a következı 
címre: 

Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI) 

Kódszám: IKSZT/2008/1 

Cím: 1119 Budapest Andor u. 47-49. 

10.3. Döntés 

A pályázatokról az FVM közösségi ügyekért felelıs szakállamtitkára, mint az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetıje – az IKSZT-fejlesztésben érintett tárcák 
képviselıibıl álló tárcaközi munkacsoport javaslata alapján - 2008. augusztus 15-ig dönt az alábbiak 
szerint: 

– támogatja a pályázatot; 

– szakmai hiánypótlást rendel el a pontszámok figyelembe vétele nélkül, de részletes 
indoklás mellett; 

– elutasítja a pályázatot a pontszámok alapján, szakmai indoklás mellett. 

 
 


