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Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére 

Kódszám: IKSZT/2008/1 

 

1. Alapvető háttér információ 

1.1. Pályázati és jogszabályi háttér: 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) a 1698/2005/EK 
rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: 
ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdet az 
„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím” elnyerésére. A pályázati 
eljárás vonatkozásában az irányadó rendelkezéseket a 2007. évi XVII. törvény, illetve a 
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szabályozza. 

 
2. Pályázat célja, célterület: 
 

Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a 
helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és 
hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a 
többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Ennek 
érdekében az FVM, mint az ÚMVP végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: 
IH) az ország vidéki térségében IKSZT cím birokos szervezeteket választ ki. A jelen pályázat 
alapján kiválasztott szervezetek jogosultságot nyernek, az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alapból az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására az FVM által 
2008. IV. negyedévében meghirdetésre kerülő beruházási jogcím rendelet (a rendelet 
tervezet ezen pályázati kiírás mellékletét képezi) keretében kérelmet benyújtani a meglévő 
korszerűtlen épületek külső belső felújítása érdekében.  

3. Pályázók köre: 
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Pályázatot nyújthatnak be: 
 

- az 5000 fő vagy 100 fő/km2 alatti településeken működő települési 
önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen 
székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken 
székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú 
kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel 
érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település ÚMVP jogosult 
település, kivétel a városi rangú települések és a kistérségi központok; 

 
- továbbá azon települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a 

településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, 
településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve 
többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a 
fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település 
külterülete ÚMVP jogosult, vagyis a település külterületén a lakosság több mint 
2%-a él. 

 

A pályázati felhívás keretében: 
 

- non profit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
2. § (1) bekezdésének a), b), d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület, 
társadalmi szervezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
alapján létrehozott (köz)alapítvány és közhasznú társaság, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján létrehozott non-profit gazdasági 
társaság, valamint a KSH 9001/2002 (SK3.) Közlemény 2. számú mellékletének 
59-es pontja szerinti egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet 
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- egyházi szervezet: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az 
egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. § (2)-(3) bekezdése szerint 

 
Ezen pályázat keretében jogosult települések körét az ÚMVP 19. és 21. számú mellékletei 
tartalmazzák.  
 
Egy pályázó csak egy IKSZT kialakítása érdekében nyújthatja be pályázatát. 

 
4. IKSZT célja, feladatai: 
 
IKSZT településenként egy, az IH által az IKSZT kialakítására alkalmas és jogosult pályázó 
kiválasztására irányuló jelen pályázat keretében a pályázó által megjelölt épület vagy 
épületrész, amelyben a fejlesztést követően egy helyen elérhetővé válnak a helyi lakosság 
számára fontos szolgáltatások, és amely hozzájárul az egyes szolgáltatások 
fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez. 
 
4.1. IKSZT által nyújtandó szolgáltatások: 
4.1.1 Kötelező szolgáltatások: 

a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 
tájékoztatási valamint ügyfélszolgálati pont működtetéséhez; 

b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok 
generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése; 

c) a lakosság és a vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás 
elősegítése (közösségi térben); 

d) közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban 
működő eMagyarország ponton - az e-Közszolgáltatások, eTartalmak 
használatát segítő humán szolgáltatás (eTanácsadó) alkalmazását is 
beleértve (az eTanácsadó képzettség ingyen megszerezhető az 
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eMagyarország program keretében) (A programról bővebb információ 
találhatók a www.emagyarorszag.hu internetes oldalon); 

e) könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása; 

f) közművelődési programok szervezése. 

 

Amennyiben a pályázó az IKSZT-ben kötelezően ellátandó szolgáltatásokat 
valamelyikét, már a településen ellátja, és az ellátást biztosító épület nem alkalmas a 
további kötelező feladatok befogadására, akkor a pályázó nem köteles a már 
meglévő szolgáltatást is, a további szolgáltatásoknak helyet adó épületben 
működtetni. Ebben az esetben a pályázó csak az újonnan ellátandó szolgáltatások 
biztosítása érdekében nyújthat be támogatási kérelmet az FVM által a későbbiekben 
meghirdetett beruházási rendelet vonatkozásában. 

 

4.1.2 Opcionálisan ellátandó szolgáltatások: 
 

a) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése, helyszín 
biztosítása civil szervezetek számára; 

b) tanoda tér/helyiség kialakítása; 

c) gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály) foglalkoztatását biztosító 
tér/helyiség kialakítása, csatlakozás a biztos kezdet programhoz; 

d) egészségfejlesztési programok; 

e) üzlethelység kialakítása a helyi vállalkozások támogatása érdekében; 

f) postai szolgáltatás nyújtása, kizárólag azon településeken, melyeket a 
Magyar Posta Zrt a Postapartner Program keretében vállalkozásában kíván 
adni, és a meghirdetett közbeszerezési pályázatra jelentkező IKSZT pályázó 
a postai szolgáltatás üzemeltetésének jogát elnyeri, majd azt követően a 
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Magyar posta Zrt-vel szerződést köt. (bővebb információ a 
www.posta.hu/postapartner oldalon található) 

g) elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (közháló 
végpont); 

h) Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs pont. 

 
4.2 A kötelező és opcionális szolgáltatások érdekében az FVM által 

meghirdetésre kerülő beruházási rendelet keretében igényelhető támogatás: 

 
– Az igényelhető támogatás legfeljebb 200.000 euro-nak megfelelő forint összeg; 

– a támogatás aránya: 

o a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. 

o költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az 
összes elszámolható nettó kiadás. 

– Támogathatás vehető igénybe: 

o az IKSZT külső és belső felújításárára, bővítésére, korszerűsítésére; 

o kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre; 

o a jelen pályázati kiírás 4.1.1. pontjában meghatározott, az IKSZT 
keretében kötelezően ellátandó feladatokhoz valamint az opcionálisan 
ellátandó szolgáltatásokhoz kapcsolódó, e pályázatban szereplő eszközök 
beszerzésére a támogatás legfeljebb 20 %-áig vagy legfeljebb 40 000 
euro; 

o az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31. §-ában 
meghatározott egyéb elszámolható kiadásokra;  
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o a beruházás keretében kialakított IKSZT működése érdekében, támogatás 
vehető igénybe az üzemeltetés első évben 12 000 euro, második évben 
8 000 euro, harmadik évben 4 000 euro összegéig degresszív módon. (A 
működési költség részét képezi az összesen igénylehető 200 000 
euronak.) Működési költség igénylésére csak az ügyfél jogosult, aki 
korábban támogatási kérelmet nyújtott be az IKSZT beruházás 
megvalósítása érdekében. 

– amennyiben a külső és belső felújítás, bővítés, korszerűsítés, valamint kisléptékű 
infrastruktúra-fejlesztés az IKSZT-nek otthont adó épület azon részét is érinti, 
amely nem az IKSZT feladatainak ellátását, szolgáltatásainak biztosítását 
szolgálja (pl. a teljes épület homlokzatának felújítása), akkor az elszámolható 
kiadásokat alapterület arányosan meg kell majd osztani; 

– beruházásra irányuló kérelmet 2008. IV. negyedévében lehet benyújtani a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH); 

– Az üzemletetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 
5 évig tart. 

Az ügyfél az IKSZT cím elnyerésétől számított egy éven belül jogosult a beruházási 
rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására. 

 

4.3. IKSZT kialakításának feltételei, pályázó kötelezettségei: 

4.3.1.  A szolgáltatás érdekében kialakítandó helyiségek és eszközök:  

 

4.3.1.1. Kötelező szolgáltatások ellátása érdekében: 

– legalább 20 m2-es, tanácsadásra, továbbá csoportfoglalkozásokra, képzések 
megtartására egyaránt alkalmas, természetes fénnyel megvilágított és internet 
kapcsolattal rendelkező helyiség; 
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– közösségi internet szolgáltatás igénybevételére (eMagyarország Pont , teleház 
működtetésére) alkalmas legalább 15 m2 hely kialakítása; 

– legalább 1-1 db, férfi és női mellékhelyiség, mindkettő pelenkázóval; 

– legalább 5 db kerékpár és 5 db babakocsi elhelyezésére alkalmas, az IKSZT-hez 
kapcsolódó telek határán belül elhelyezkedő, fedett, és a kerékpárok és a 
babakocsik lezárhatóságát lehetővé tevő, rögzítő helyekkel ellátott babakocsi- és 
kerékpártároló; 

– könyvtári és információs szolgáltatás esetén a dokumentumok tárolására és 
igénybevételére alkalmas, legalább 20 m2-es helyiség; 

– a kötelező szolgáltatások ellátásához szükséges legalább 10 m2-es irodák; 

– az IKSZT rendeltetésszerűen való működtetéséhez szükséges, legalább 5 m2-es 
tároló helyiségek(ek). 

–  

4.3.1.2. A kötelező szolgáltatások ellátása érdekében beszerzendő, 

biztosítandó eszközök: (amennyiben jelenleg rendelkezésre áll, a pályázat benyújtása során 
nyilatkozni kell az eszközök meglétéről) 
 

– legalább 4 db, legalább DVD író-olvasóval rendelkező számítógép-munkaállomás 
(Minimális technikai követelmény: legalább 2400 Ghz gyorsaságú, 512 Mb RAM 
memóriájú, jogtiszta irodai alkalmazásokat támogató szoftver, operációs rendszer 
és vírusvédelmi szoftver); 

– legalább 1 db, legalább DVD író-olvasóval rendelkező, az előző pontban 
meghatározott számítógép-munkaállomásoktól – a személyes jellegű ügyintézés 
érdekében – elkülönített számítógép-munkaállomás (Minimális technikai 
követelmény: legalább 2400 Ghz gyorsaságú, 512 Mb RAM memóriájú, jogtiszta 
irodai alkalmazásokat támogató szoftver, operációs rendszer és vírusvédelmi 
szoftver); 
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– legalább fekete-fehér lézernyomtató (vagy legalább fekete-fehér lézernyomtatót 
magában foglaló multifunkcionális készülék); 

– lapolvasó (vagy multifunkcionális készülék); 

– fax (vagy multifunkcionális készülék); 

– fénymásoló (vagy multifunkcionális készülék); 

– szünetmentes tápegység; 

– flipchart; 

– projektor (min.2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt, 1024x768); 

– vetítővászon; 

– CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó; 

– televízió; 

– megfelelő számú (számítógép) asztal és szék; 

– vezetékes telefon; 

– polcrendszer, amely lehetővé teszi az IKSZT-ben rendelkezésre álló 
dokumentumok, kiadványok, információs anyagok elhelyezését. 

 

Könyvtári szolgáltatás érdekében: 

- 1 db személyzeti munkaállomás és használatához szükséges operációs 
rendszer és felhasználói szoftverek;  

- olvasói számítógép és használatukhoz szükséges operációs rendszer és 
felhasználói szoftverek; 

- szélessávú Internet-csatlakozás; 

- a dokumentumok tárolásához szükséges bútorok:  

- polcok; 
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- folyóiratállvány; 

- a dokumentumok igénybevételéhez szükséges bútorok:  

- asztalok; 

-  székek; 

- számítógép-használathoz szükséges asztalok; 

- olvasólámpák; 

- információs pult. 

 
4.3.1.3. Opcionálisan kialakítandó helyiségek: 
 

– legalább 15-15 m2-es tanácsadásra, csoportfoglalkozásokra, képzések 
megtartására, önálló tanulásra, olvasásra egyaránt alkalmas, természetes fénnyel 
is megvilágított internet kapcsolattal rendelkező helyiségek; 

– a tanodai célokra való kialakítás esetében legalább 30m2-es, lehetőleg nem elzárt, 
az IKSZT közös használatú (elő)terében kialakított, bútorokkal leválasztott tanuló-
fejlesztő tér értendő (egyéb esetben külön, legalább 30m2-es helyiség); 

– a gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály) foglalkoztatását biztosító 
tér/helyiség esetében lehetőleg nem elzárt, de alapvetően a gyermekek és szüleik 
számára fenntartott, bútorokkal leválasztott, legalább 30 m2-es, a gyermekek 
számára mind fizikai, mind higiéniai szempontból biztonságos, nem neonnal 
megvilágított tér/helyiség értendő (egyéb esetben külön, legalább 30m2-es 
helyiség); 

– legalább 40m2-es, kulturális rendezvények megtartására alkalmas terem; 

– iroda (legalább 10 m2); 

– teakonyha; 

– főzőkonyha; 
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– melegítőkonyha; 

– öltözőhelyiség; 

– üzlethelyiségnek alkalmas helyiségek; 

– postai feladatok ellátása érdekében egy legalább 10 m2 helység (legalább 6 m2 
technológiai tér és legalább 4 m2 ügyféltér); 

– Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs pont ellátása érdekében 
ügyfélszolgálati tér kialakítása (az ügyfélszolgálati pont az MNVH információs 
ponttal együtt is kialakítható) 

 

Az opcionális szolgáltatások ellátása érdekében beszerzendő, biztosítandó 

eszközök: (amennyiben jelenleg rendelkezésre áll, a pályázat benyújtása során 

nyilatkozni kell az eszközök meglétéről) 

 

Biztos kezdet program érdekében:  

- zárható szekrény; 

- nyitott polcos szekrény; 

- pelenkázó; 

- székek; 

- asztal; 

- szőnyeg. 

Tanoda program érdekében: 

- asztalok; 
-  székek: akár mobil, többfunkciós bútorok, minimum a tanodai létszámnak 

megfelelő számban; 
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- számítógépasztalok; 
- szekrény a tanodai eszközök tárolására, lehetőleg zárható kivitelben, 
- könyvespolcok; 
- zárható iratszekrény; 
- tábla; 
-  ruhatároló fogas; 
- számítógép; 
- nyomtató; 
- vezetékes telefon; 
- fax. 
 

Egy helyiség, amennyiben teljesíti több szolgáltatásnak is megfelelő igényt, úgy 

muntifunkciónálisan is kialakítható. A többfunkciós terek kialakítása előnyt jelent 

 

Az opcionálisan ellátandó szolgáltatások érdekében eszközbeszerzés nem támogatható, kivéve 
a tanoda és biztos kezdet szolgáltatás. 
 

4.4. A szolgáltatás érdekében kötelező személyi feltételek: 

Az integrált közösségi és szolgáltató tér működtetéséhez a pályázónak legalább egy fő, teljes 
munkaidőben foglalkoztatott, helyben lakó (életvitelszerűen ott tartózkodó), legalább 
középiskolai végzettséggel és számítástechnikai tudással rendelkező (word, excel és 
powerpoint programok ismerete, internet ismeret) munkatárs alkalmazását kell vállalni. A 
munkatársnak a pályázat benyújtásakor rendelkezni kell eTanácsadó képesítéssel, vagy 
nyilatkozatban vállalnia kell a képesítés megszerzését legkésőbb a beruházási jogcím 
keretében megvalósuló beruházás lezárásáig (utolsó kifizetési kérelem benyújtása). 
A pályázónak vállalnia kell, hogy az IKSZT működtetéséért felelős munkatárs a beruházás 
kötelező üzemeltetési időszakában részt vesz az IH által szervezett képzési programokon.  
A képzési programokon való részvételi kötelezettség az IKSZT cím birtoklásának feltétele, 20%-
ot meghaladó távolmaradás esetén az IH megvonja az IKSZT címet. Az egyes képzésen való 
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részvétel az adott képzési program tartalmához közvetlenül kötődő ismeretek és kompetenciák 
igazolt megléte esetén nem kötelező. 
A személyi feltételek biztosításához szükséges forrásokat a jelen pályázat 4.2. pontjában 
ismertetett pénzügyi támogatás biztosítja. 
4.5 A szolgáltatás szakmai feltételei: 

 

Az IKSZT szolgáltatásainak mindenki számára diszkrimináció nélkül hozzáférhetőknek kell 
lenniük. 
Az IKSZT az alábbi szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítja: 

– helyszín és feltételek biztosítása az MNVH tájékoztatási pont működéséhez; 

– ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs 
pont működtetése; 

– lakosság és a vállalkozók információhoz való hozzájutásának elősegítése 
(közösségi térben); 

– közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban működő 
eMagyarország ponton - az e-Közszolgáltatások, eTartalmak használatát segítő 
humán szolgáltatás (eTanácsadó) alkalmazását is beleértve (az eTanácsadó 
képzettség ingyen megszerezhető az eMagyarország program keretében); 

– közművelődési programok szervezése; 

– könyvtári és információs szolgáltatások. 

 

5. Kormányzati összefogás az IKSZT megvalósítása érdekében: 

Az integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása szoros tárcaközi együttműködés 
keretében valósul meg, amelyben az alábbi minisztériumok és hivatalok vesznek részt:  

– Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; 

– Oktatási és Kulturális Minisztérium; 

– Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium; 
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– Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 

– Szociális és Munkaügyi Minisztérium; 

– Elektronikuskormányzat-központ; 

– Miniszterelnöki Hivatal, 

– Önkormányzati Minisztérium. 

 

5.1. A társtárcák által felkínált további támogatási lehetőségek, melyre az 

IKSZT cím birtokában ad jogosultságot: 

– a jelen pályázat 4.1.2. b.) pontjában meghatározott feladatok, illetve 
szolgáltatások biztosítását szolgáló, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
által, IFJ-SZK-08 jelű pályázat keretében támogatandó megyei ifjúsági szakmai és 
módszertani központok szakmai és módszertani támogatásának, az IKSZT 
megnyitását követően legalább 3 éven keresztül való térítésmentes 
igénybevételére; 

– a jelen pályázat 4.1.2. g.) pontjában meghatározott feladatok ellátását, illetve 
szolgáltatások működtetése érdekében, a Miniszterelnöki Hivatal, az 
Elektronikuskormányzat-központ által – kérelem esetén – automatikusan 
biztosítandó Közháló routerre; 

– a jelen pályázat 4.1.1 b) és 4.1.2 b) pontjaiban meghatározott feladatok és 
szolgáltatások ellátására szolgáló, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által, 
az IKSZT megnyitását követően legalább 3 évig biztosított pályázati támogatás 
igénybevételére; 

– a tanoda programokat vállaló pályázók előnybe részesülnek az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében, a „3.3.5. A halmozottan hátrányos 
helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük 
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megteremtése a közoktatásban” című intézkedése tanoda programok 
támogatását érintő konstrukciójában; 

– a közösségi, közművelődési programok szervezését, illetve a könyvtári és 
információs szolgáltatások biztosítását vállaló pályázók előnybe részesülhetnek 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium által, az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a „3.2 A közoktatási 
rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések 
kialítása” című intézkedése közművelődési, illetve könyvtári szolgáltatások 
fejlesztésére kiírandó támogatási konstrukciókban; 

– „gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály) foglalkoztatását biztosító 
tér/helyiség kialakítása” feladat felvállalása esetén előnyben részesülnek a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által, az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, „5.2. A korai beavatkozást 
középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, 
kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre” prioritása kapcsán; 

– „egészségfejlesztési programok megvalósítása” feladat felvállalása esetén 

szakmai támogatásban részesülnek az Egészségügyi Minisztérium „Szűréssel 
az életért Programja” keretében. 

 

6. Pályázat kötelező mellékletei: 

– Megvalósíthatósági Terv, a pályázati felhívás 2. számú mellékletben 
meghatározott minta alapján; 

– az IKSZT településen való elhelyezkedését bemutató térkép; 

– az IKSZT épületet és környezetét bemutató (min.: 4 db, 8*13 cm méretű színes) 
fotók; 

– az adott településen teleházat, tanodát, eMagyarország Pontot, ifjúsági közösségi 
teret, ifjúsági információs pontot, könyvtárat, ifjúsági információs és tanácsadó 
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irodát működtető szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás(ok); (3. 
számú melléklet) 

– a pályázó és az IKSZT-nek helyett adó épület tulajdonosa között kötött szándék 
nyilatkozat (amennyiben az IKSZT nem a pályázó tulajdonában van, vagy más 
személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás 
megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát 
korlátozza, vagy kizárja), amely igazolja, hogy a pályázó jogosult a fejlesztést 
megvalósítani és az IKSZT-t az üzemeltetési kötelezettsége (5 év) lejártáig 
használni; 

– az IKSZT-nek otthont adó épület tulajdoni lap másolata; 

– Együttműködési megállapodás: amennyiben a pályázó szervezet több településre 
is ki kívánja terjeszteni az IKSZT szolgáltatásait, úgy valamennyit településsel 
együttműködési megállapodást kell kötnie. Egy település csak egy együttműködés 
keretében megvalósuló beruházás esetében lehet együttműködő partner. 
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7. Kiválasztási kritériumok: 

7.1 Részletes érékelő táblázat 

 

 Értékelési szempont Pontszám 

1 A pályázó környezetének értékelése Maximum: 20 pont 

1.1. 

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot 
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) 
Korm. rendelet melléklete által meghatározott, a 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken, 
vagy a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú 
mellékletében szereplő hátrányos és leghátrányosabb 
helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg 

Igen = 10 
Nem = 0 

1.2. 
A fejlesztés megvalósításának helye szerinti település 
lakosságszáma. 

500 főnél kevesebb = 10 
501-1500 fő = 8 
1501-2500 fő = 4 
2501-5000 fő = 2 

2 A pályázó értékelése Maximum: 15 pont 

2.1. 

A pályázó, illetve az IKSZT működtetésében 
közreműködő partnerek korábbi tevékenységei, 
referenciái alátámasztják-e a működtetés szakmai 
minőségét? 

Igen = 5 
Nem = 0 
 

2.2. 
A pályázónak, az IKSZT működtetésében 
közreműködő partnereknek van-e a tervezett 

Az összes feladat, 
szolgáltatás esetében = 10 
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feladatokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai 
tapasztalata? 

A feladatok, szolgáltatások 
felének esetében = 5 
Nincs = 0 

3 
A helyzetelemzés, az igény- és 

szükségletfelmérés értékelése 
Maximum: 15 pont 

3.1. 
A helyzetelemzés részletességének, az abban foglalt 
adatok relevanciájának mértéke 

0-5 

3.2. 
A helyzetelemzés és az igény- és szükségletfelmérés 
összhangjának, egymásnak való megfelelésének 
mértéke 

0-10 

4 Feladatok, szolgáltatások értékelése Maximum: 40 pont 

4.1. 

A feladatok ellátásának, szolgáltatások biztosításának 
módja és a helyzetelemzés, az igény- és 
szükségletfelmérés összhangjának, egymásnak való 
megfelelésének mértéke 

0-10 

4.2. 
A tervezett feladatok, szolgáltatások komplexitása 
koherenciájának, egymásra épülésének, egymást 
erősítő, kiegészítő hatásának mértéke 

0-10 

4.3. 
A tervezett feladatoktól és szolgáltatásoktól várt 
eredmények, hatások realitása 

0-5 

4.4. 
A tervezett feladatok és szolgáltatások szerepének 
mértéke a szakemberek, szolgáltatások hiányának 
megoldásában 

0-5 

4.5. 

A tervezett feladatok és szolgáltatások 
hozzájárulásának mértéke a település életkori, 
foglalkoztatási helyzetéből adódó, helyi társadalmi 
folyamatokban való részvétel különbségében 
jelentkező, illetve egyéb szegregációs folyamatok és 

0-10 
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jelenségek oldásában 

5 Feltételek Maximum: 20 pont 

5.1. 
A tervezett beruházások, eszközbeszerzések 
illeszkedésének mértéke a tervezett feladatokhoz, 
szolgáltatásokhoz 

0-5 

5.2. 
A tervezett beruházások, a tervezett térkialakítás 
lehetővé teszik-e a többcélú hasznosítást? 

Igen = 5  

5.3. 
Az IKSZT személyi feltételeinek illeszkedése a 
tervezett feladatokhoz, szolgáltatásokhoz 

0-10 

6 Együttműködések Maximum: 40 pont 

6.1. 
A megvalósíthatósági terv szakmai tartalmának 
kialakítása és az IKSZT működtetése szektorközi 
együttműködésben valósul meg  

Igen = 10 
Nem = 0 

 
Az IKSZT több településre kiterjedően látja el 
feladatait, biztosítja szolgáltatásait  

Igen = 10 
Nem = 0 

6.2. 

A település lakosai,,a településen működő 
közösségek, civil szervezetek,,egyházi jogi 
személyek,,szakmai partnerek bevonásának mértéke 
a pályázat előkészítésébe és megvalósításába 

0-10 

6.3. 

A pályázó együttműködésének mértéke és várható 
minősége a tervezett feladatokat, szolgáltatásokat a 
településen korábban ellátó szervezetekkel, 
intézményekkel 

0-5 

6.4. 

A településen túlmutató (kistérségi, megyei, regionális, 
országos) szintű együttműködések mértéke, várható 
minősége, a tervezett feladatok, szolgáltatások 
minőségi ellátásában, biztosításában betöltött várható 
szerepük 

0-5 
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7 Fenntartás Maximum: 15 pont 

7.1. A működtetés forrásai diverzifikáltságának mértéke 0-5 

7.2. A működtetés finanszírozása realitásának mértéke 0-5 

7.3. 
A tervezett bevételek és kiadások, illetve a tervezett 
feladatok, szolgáltatások összhangjának mértéke 

0-5 

 

Összesítés 

 Értékelési szempont Pontszám 

1. A pályázó környezetének értékelése Maximum: 20 pont 

2. A pályázó értékelése Maximum: 15 pont 

3. 
A helyzetelemzés, az igény- és szükségletfelmérés 
értékelése 

Maximum: 15 pont 

4. Feladatok, szolgáltatások Maximum: 40 pont 

5. Feltételek Maximum: 20 pont 

6. Együttműködések Maximum: 40 pont 

7. Fenntartás Maximum: 15 pont 

 Elérhető pontszám Maximum: 165 pont 

 

Ha a pályázó összesen 70 pontnál kevesebbet ér el az értékelés alatt, a pályázat elutasításra 
kerül. 
Egy településről csak egy pályázat részesülhet támogatásban, valamint egy 

pályázó csak egy épületre nyújthat be támogatási igényt! Amennyiben egy 

településről több pályázat kerül benyújtásra, úgy a magasabb pontszámú 

pályázat részesülhet támogatásban. 

Amennyiben a pályázó szervezet több településre is ki kívánja terjeszteni az 

IKSZT szolgáltatásait, úgy valamennyi településsel együttműködési 

megállapodást kell kötnie. Egy település csak egy együttműködés keretében 

megvalósuló beruházás esetében lehet együttműködő partner. 
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8. Adminisztratív információk 

8.1 A pályázat beadási határideje 

A pályázat benyújtásának határideje 2008. augusztus 31. és azt követően a program 
befejezéséig folyamatos. 
 

8.2. A pályázat beadásának módja és helye: 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan (CD-re írva) és 
papír alapon nyújtandó be. A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 
változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázati 
dokumentációkat a következő címre kell benyújtani: 
 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium  

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet  

Kódszám: IKSZT/2008/1 

Cím: 1119 Budapest Andor u. 47-49. 

 
8.3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy:  
 

– A pályázati adatlap illetve a megvalósíthatósági terv adatlapjánál ügyelni kell az 
útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.  

– A pályázati és a megvalósíthatósági terv adatlap alakjának, formátumának 
megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség!  

– A papír-alapon benyújtott pályázatokat kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, 
spirálozott) formában, oldalszámozással, valamint oldalszám hivatkozásokkal ellátott 



 

 
 

 

 

 

 21

tartalomjegyzékkel tudjuk befogadni. A pályázati dokumentáció hitelesítéséül 
elegendő, és kötelező az eredeti pályázati adatlap utolsó oldalát, valamint a 
nyilatkozatokat cégszerűen aláírni (a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező 
módon). 

– A pályázat bírálata során egyszeri hiánypótlási lehetőség van. 

 

8.4 Döntés 

A pályázatokról az FVM közösségi ügyekért felelős szakállamtitkára, mint az IH vezetője – az 
IKSZT- fejlesztésben érintett tárcák képviselőiből álló tárcaközi munkacsoport javaslata alapján 
- 2008. október 31-ig dönt az alábbiak szerint: 

– támogatja a pályázatot; 
– elutasítja a pályázatot: 

– a pontszámok alapján, szakmai indoklás mellett; 
– amennyiben a pályázó nem tesz eleget a hiánypótlásnak; 
– amennyiben a pályázó nem éri el a minimum pontszámot. 

 
9.  Pályázati felhívás mellékletei:  

1. számú melléklet:  Pályázati adatlap 
2. számú melléklet: Megvalósíthatósági terv 
3. számú melléklet: Együttműködési megállapodás (szolgáltatást nyújtókkal) 
4. számú melléklet: Beruházási rendelet tervezet 
5. számú melléklet Opcionálisan választható szolgáltatások alapját képező 

pályázati felhívások, tájékoztató anyagok 
6. számú melléklet Kitöltési útmutatók 
7. számú melléklet Együttműködési megállapodás (az IKSZT szolgáltatásának 

működési területéről) 


