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Kistérségi Gyerekesély Stratégia 

     Forrástérkép 

 

1. A kistérség külső erőforrásai: 

Állami források: 

Normatív finanszírozás, támogatások: intézmények működése, egyes szolgáltatások, 
foglalkoztatás, pályázati források.  
 
Magán források: 

Adományok: A Civil törvény fogalmakra vonatkozó rendelkezései [2. §] szerint adomány: a 
civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira ellenszolgáltatás nélkül juttatott 
vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás. Adomány ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli, nem 
pénzbeli támogatás, térítés nélküli átadása 

 Nem pénzbeli támogatás: 

Vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetőleg vagyoni értékű 
jog részben vagy egészben, véglegesen vagy ideiglenesen történő teljesen vagy részben 
ingyenes átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása. 
(1997. évi CLVI. a Közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. § h pontja) 

Támogatás: 

Pénzbeli és nem pénzbeli juttatás, visszterhes szolgáltatás nélkül. 
(1997. évi CLVI tv. 26 § j pontja) 

 Tartós adományozás: 

Magánszemély támogató által közhasznú szervezet javára legalább négyéves szerződés 
alapján, évente rendszeresen, azonos vagy növekvő összegben, illetőleg nem magánszemély 
támogató esetében az adózás előtti eredménye arányában rögzített mértékkel ellenérték nélkül 
nyújtott pénzbeli támogatás, valamint értékpapír térítés nélküli átadása. 
E rendelkezés alkalmazásában nem számít ellenértéknek, ha a közhasznú szervezet a 
szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére, feltéve, hogy az 
adomány 5%-kal csökkentett összegéről a 6. § (adókedvezmények igazolása - SZJA-Tao tv.) 
rendelkezésének alkalmazásához előírt igazolást ad támogató részére. Nem minősül tartós 
adományozásnak, ha a szerződés időtartama alatt bármelyik évben az adományozás szünetel. 
/Cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott 
pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás. 
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Cél szerinti tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt 
célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja./ (1997. évi CLVI. tv. 26. § ) 

Adománygyűjtés: 

 Az adománygyűjtésből származó bevételek a közhasznú szervezetek bevételeinek jelentős 
részét teszik ki. Az adománygyűjtés csak írásbeli meghatalmazás alapján történhet. Az 
adománygyűjtés szabályaira vonatkozó rendelkezés célja, hogy egyértelművé tegye az 
adománygyűjtő személy viszonyát mind az adományozókhoz, mind a közhasznú 
szervezetekhez. 
A közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI. tv.) bevezette a tartós 
adományozás fogalmát és az ehhez tartozó kiemelt kedvezményekről szintén az adótörvények 
rendelkeznek. 
A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől támogatásban csak írásbeli szerződés 
alapján részesülhet. A támogatásról szóló szerződésnek tartalmaznia kell a feladat ellátásának 
feltételeit, a pénzügyi és szakmai beszámolás módját. 

 Támogatások - szponzorálások különbségei: 

A támogatás: egy visszterhes szolgáltatás nélküli pénzeszköz vagy egyéb eszköz, szolgáltatás 
nyújtása. Tehát ezek ingyenesen, illetve ellenszolgáltatás nélküliek. 

A szponzorálás az ellentéte a támogatásnak, itt szolgáltatás, ellenszolgáltatás értelmezéséről 
beszélünk. Többnyire ez reklámfelület biztosítása, transzparens, logó, leírás kifüggesztése. 
Ez szerződéssel jár, még az előbbi nem kapcsolódik szerződéshez. 

A támogató könyvelése egyéb ráfordítás, míg a szponzorálásról a non-profit szervezet számlát 
állít ki, a szponzorálás besorolása SZJ 7440 Reklámtevékenységhez kapcsolódik, ÁFA 
tartalom és nemzeti kulturális járulék kötelezettség is terheli. Továbbá ezen összeg társasági 
adó köteles is. A szponzorálás megfizetése költség, reklámköltség. 

 
Önkéntesség: 

 Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy 
alkalmanként, a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, 
továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. A tevékenység megvalósulhat non-
profit, civil szervezet, állami intézmény, ritkább esetben fór-profit szervezet (cégek, 
vállalkozások) keretein belül.  

Milyen társadalmi haszonnal jár az önkéntesség? 

Az önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint széles korosztályokat és 
társadalmi rétegeket érint. A gyerekek szocializációja, nevelése során például fontos cél, hogy 
később közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok körében növekvő tartós 
munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve még nagyobb a társadalmi felelősség, sokan 
karrierjük első állomásaként passzivitásba kényszerülnek. Különösen fontos a nők 
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munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének elősegítése. A nyugdíjas önkéntesek számára a 
magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az elszegényedés elkerülésének 
lehetősége jelenthet vonzást. Emellett egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy 
szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak 
kreativitásának, munkakedvének növekedését.  

Ma mar az önkéntes munkát jogszabály is rendezi Magyarországon, így az szabályozott 
keretek között folyhat. Az érettségihez a középiskolások számára a köznevelési törvény 50 
óra önkéntes tevékenységet ír elő, amelyet szinten érdemes okosan kihasználni a kistérségi 
gyerekesély programban. 
Adó 1%: A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget biztosít a 
magánszemélyeknek arra, hogy befizetett adójuk meghatározott részének felhasználásáról 
rendelkezzenek. 

Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1%-át? 

Erre csak annak a magánszemélynek van lehetősége, akinek adófizetési kötelezettsége van, s 
jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az adóhatóságnak vagy attól 
részletfizetési, illetve fizetési halasztási engedélye van. 

 

Kik lehetnek kedvezményezettek? 

Az adó 1%-át nonprofit szervezetek részére, a további 1%-ot pedig az egyházak vagy az adott 
évben az Országgyűlés által meghatározott legfeljebb két kiemelt közhasznú cél javára lehet 
felajánlani. 
A nonprofit szervezetek közül az 1%-os felajánlás kedvezményezettje lehet:_ az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló törvény szerint:  egyesület, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata 
évének első napja előtt legalább két évvel, alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély 
rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, továbbá közhasznú 
alapítvány, egyesület és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének 
első napja előtt legalább egy évvel - vagy ez idő letelte előtt bejegyzett. Amennyiben 
jogszabályi feltételeknek egyébként megfelel -, közhasznú szervezetként jogerősen 
nyilvántartásba vett, és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező 
nyilatkozat (ok) évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül - Civil tv.-ben 
meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik. 
Az 1%-ra való jogosultsághoz további feltétel az adott nonprofit szervezettel szemben, hogy 
belföldi székhelyű legyen, magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság 
érdekében működjön, folyamatosan közhasznú tevékenységet folytasson és közvetlen 
politikai tevékenységet ne végezzen, szervezete legyen a pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást ne nyújtson. 

 
Egyházak: 
Jellemzői: önkéntes, jószolgálati munka, adomány, szolgáltatások 
Az egyházak évszázados hagyománya a jószolgálati tevékenység az élet valamennyi területén. 
Az egyházakkal való kapcsolat a kistérségi gyerekesély program egyik feladata. Fontos volna 
az együttműködés kereteinek kidolgozása, hisz az egyházak sokat tesznek a gyerekekért, a 
fiatalokért és az idősekért.  
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2. Az önkormányzatok bevételi forrásai  

Az önkormányzatok legfontosabb árbevétele a normatív támogatás, amelyet az államtól kap a 
település. Az országgyűlés normatív költségvetési hozzájárulást állapít meg a települések 
lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi ellátottakkal arányosan és más mutatók 
alapján.(4) 

A másik fontos forrása a saját bevételek. A törvényben rögzített módon a települési 
önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók, saját tevékenységből, 
vállalkozásból, az önkormányzati vagyon hozadékból származó nyereség, osztalék, kamat és 
bérleti díj.(4) 

A helyi adók közül mi a vállalkozások tevékenységével kapcsolatos helyi iparűzési adót és az 
idegenforgalmi adóbevételeket vizsgáltuk meg. A huszonhárom település közül nem minden 
településen van bevezetve az iparűzési adó. Ennek két oka van. Az egyik a vállalkozásoknak 
való kedvező környezet biztosítása (pl.: Visnye), a másik a veszteségesen vagy nyereség 
nélkül gazdálkodó vállalkozások túlnyomó többsége a településen (pl.: Hencse).  

Azokon a településeken, ahol a iparűzési adó sincs bevezetve, ott még nyilvántartást sem 
vezetnek az önkormányzatok a település közigazgatási területén tevékenységet folytató 
gazdasági szervezetek létéről, tevékenységéről. Így az önkormányzatok egy része (pl.: Mikei 
Körjegyzőség) a vállalkozásokra vonatkozó kérdőívünket nem is töltötte ki nekünk többszöri 
kérésünkre sem.  

A kistérség településeinek iparűzési- és idegenforgalmi adóbevétele 2012-ben és 2013-ban 

Települések 

Iparűz
ési adó 
mérté

ke 
2013. 
01.01-
ig (%) 

Iparűz
ési adó 
mérté

ke 
2013. 
01.01-

tól 
(%) 

Iparűzés
i adó 

bevétel 
2012-

ben (Ft) 

Iparűzé
si adó 
bevétel 
2013. I. 
félévbe
n (Ft) 

Idegenforg
almi adó 
mértéke 
(Ft/fő/éj) 

Idegenforg
almi adó 
bevétel 

2012-ben 
(Ft) 

Idegenforg
almi adó 
bevétel 
2013. I. 
félévben 

(Ft) 

Bárdudvarnok 2,0 2,0 
17 124 

000 
6 667 
000 0,0 0 0 

Csököly 2,0 2,0 
2 095 
269 172 100 0,0 0 0 

Gige 1,4 2,0 864 350 633 000 0,0 0 0 

Hedrehely n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Hencse 0,0 0,0 0 0 300,0 0 0 

Jákó n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kadarkút 2,0 2,0 
18 911 

000 
11 761 

000 0,0 0 0 

Kaposfő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kaposmérő 1,5 1,5 16 820 
285 

1 296 
149 300,0 0 0 

Kaposújlak 1,7 1,7 13 675 
650 

1 885 
613 300,0 18 900 22 600 

Kaposszerda-
hely 

1,7 1,7 5 172 
000 

2 349 
000 150,0 10 350 7 800 

Kisasszond 1,5 1,5 276 700 169 000 0,0 0 0 

Kiskorpád 1,5 n.a. n.a. n.a. 0,0 0 0 

Kőkút 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Mike 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Nagybajom 1,5 1,5 
26 988 

335 
13 000 

000 300,0 64 500 900 

Pálmajor 1,5 1,5 127 300 64 000 0,0 0 0 

Patca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Rinyakovácsi 2,0 2,0 
2 970 
000 

1 044 
000 0,0 0 0 

Szenna 1,5 1,5 8 400 
000 

7 800 
000 150,0 78 000 98 600 

Szilvásszent-
márton n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Visnye 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 

Zselickisfalud n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Összesen: - - 
113 424 

889 
52 740 

862 - 171 750 129 900 
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3. Pályázati források a kistérségben 

 

Települések 
Nyertes 

pályázatok 
száma 

Nyertes pályázatok céljai Támogatási 
összeg (Ft) 

Teljes 
pályázati 

költség (Ft) 

Bárdudvarnok 5 

Óvoda felújítás 
Községháza felújítás 
Járda felújítás 
Tanyabusz 
Játszótér korszerűsítés 

148 814 299 148 814 299 

Csököly 8 

Oktatási eszközbeszerzés 
Járdafelújítás 
Iskola épület tetőcseréje 
Falumegújítás 
Traktorbeszerzés 
Önkormányzati épület felújítása 

64 476 049 70 927 728 

Gige n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hedrehely 2 Volt iskolaépület felújítása 
Falumegújítás 5 833 310 9 298 304 

Hencse 8 

Ifjúsági Egyesület működésére 
Ifjúsági Egyesület rendezvényei, 
működési támogatás, kellékek 
beszerzése  

4 744 834 4 744 834 

Jákó n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kadarkút 12 

Parkoló 
Járdafelújítás 
Városközpont 
Szennyvízcsatorna-hálózat 
Oktatási központ fejlesztése 
Ravatalozó építése 
Oktatásfejlesztés, 
eszközbeszerzés 
Nevelési Tanácsadó és 
Szakszolgálat bővítése 
EU Önerő Alap pályázat 

1 766 088 
885 

1 986 069 
195 

Kaposfő n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Kaposmérő 10 

IKSZT 
Szoc. Munkások oktatása 
Óvodakorszerűsítés 
Szennyvízberuházás 
Hivatal épület felújítás 
SZASZK kialakítás 
Környezettudatos viselkedés 
rendezvényszervezés 
Napelem telepítés 
Belvízrendezés 
Templomtér felújítás 

60 838 108 64 102 593 

Kaposújlak 2 Belvízrendezés 
Dísztó kialakítás 25 000 000 3 000 000 

Kaposszerdahely 3 

Integrált Mikrotérségi Alapfokú 
Egészségügyi és Szociális 
Szolgáltató Központ 
Szennyvízelvezetés 
Tanyabusz 

607 603 702 689 471 373 

Kisasszond n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kiskorpád n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kőkút 4 

Közösségi épület kialakítás 
Buszváró építés 
Gyöngyöspusztai szolgálati lakás 
felújítása 

12 260 663 17 042 787 

Mike n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nagybajom 11 

Szennyvízhálózat és tisztítótelep 
Művelődési ház fejlesztése 
Integrált közoktatási hálózat 
fejlesztése 
Városközpont 
Kompetencia alapú oktatás 
Fiatalok szabadidős 
tevékenységének bővítése 
Kerékpártároló 
Testvérvárosi találkozó 
Könyvtárfejlesztés 
Óvodafejlesztés 

2 320 000 
000 

2 600 700 
000 
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Pálmajor 5 

Raktárbővítés 
Ivóvízpályázat 
Óvoda-felújítás 
Kemenceépítés 
Punya fesztivál 

168 200 000 182 200 000 

Patca n.a. n.a. n.a. n.a. 

Rinyakovácsi 3 
Ravatalozó 
Közösségi tér kialakítás 
Belterületi belvíz elvezetés 

14 249 406 19 102 405 

Szenna 1 Művelődési ház felújítás 5 000 000 6 500 000 

Szilvásszentmárton n.a. n.a. n.a. n.a. 

Visnye 2 Önkormányzati épület felújítása 
Ravatalozó felújítás n.a. n.a. 

Zselickisfalud n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Fenntartási időszak alatt álló pályázati beruházások és azok beruházási költségei 

 

Települések 
Fenntartási időszak 
alatt álló pályázatok 

száma (db) 
Fenntartás tárgya 

Támogatási 
összeg (Ft) 

Beruházási 
összeg (Ft) 

Bárdudvarnok 4 

Játszótér 
Községháza 

Járda 
Tanyabusz 

29 009 000 29 009 
000 

Csököly 0 - - - 

Gige n.a. n.a. n.a. n.a. 

Hedrehely 0 - - - 

Hencse 0 - - - 

Jákó n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kadarkút 0 - - - 

Kaposfő n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Kaposmérő 6 

SZASZK 
Óvoda 
Hivatal 

Templomtér 
IKSZT 

Napelem 

186 669 
509 

225 608 
944 

Kaposújlak 2 Belvízrendezés 
Dísztó kialakítás 25 000 000 30 000 

000 

Kaposszerdahely 2 
Mikrotérségi 

Központ 
Tanyabusz 

244 772 
626 

257 286 
296 

Kisasszond n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kiskorpád n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kőkút 0 - - - 

Mike n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nagybajom 7 

Óvoda, bölcsőde, 
általános iskola, 

szakiskola 
Városi 

infrastruktúra – és 
61-es út felújítás a 

településen 
Fiatalok szabadidős 

tevékenysége 
Kerékpártároló 

Könyvtár-
informatika 

Kompetencia alapú 
oktatás, vízmű-

korszerűsítés 

2 098 000 
000 

2 232 000 
000 

Pálmajor 0 - - - 

Patca n.a. n.a. n.a. n.a. 

Rinyakovácsi 0 - - - 

Szenna 0 - - - 

Szilvásszentmárton n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Visnye 0 - - - 

Zselickisfalud n.a. n.a. n.a. n.a. 

Források: 

(1) www.afsz.hu › A Belügyminisztérium  Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztályának 
tájékoztató anyagai. Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell… 

(2) www.ksh.hu › Statisztikai Tükör VI. évfolyam 43. szám 2012. június 14. Munkaerő-piaci 
folyamatok 2012. I. negyedév 

(3) www.kormany.hu  › Nemzetgazdasági minisztérium › Foglalkoztatásért Felelős 
Államtitkárság › Hírek › Meghaladja a háromszázezret az idén a közfoglalkoztatásban 
részt vevők száma 2013. március 12.  

(4) hu.wikipedia.org › Helyi önkormányzatok gazdálkodása (mérlege) 
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4. Foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés területi források 

Támogatás kódja Támogatás megnevezése Beadási időszak Kedvezményezettek köre Támogatás mértéke Támogatás 
összege 

TÁMOP-1.1.2-11/1 

„A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása 

(Decentralizált programok a 
konvergencia régiókban) 

2011.05.01-
2015.07.31 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
(főkedvezményezett) és a Megyei 
Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai 
által alkotott konzorcium  
Célcsoportjai:  
- Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkező álláskeresők 
- Pályakezdő álláskeresők, illetve a 25 év alatti 
álláskeresők 
- A projektbe történő bevonás időpontjában az 
ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők 
- Azok az álláskeresők, akik a projektbe való 
belépést megelőző 12 hónapon belül 
gyermekgondozási segélyben, terhességi-
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási 
díjban részesültek; illetve gyermeknevelési 
támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy 
jelenleg is részesülnek 
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosult álláskeresők 
- Tartósan munkanélküliek vagy tartós 
munkanélküliséggel veszélyeztetettek: elavult 
vagy nem használható szakképzettséggel 
rendelkező nyilvántartott álláskeresők, vagy 
három hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy 
– nyilvántartási időtartamtól függetlenül – 
csoportos létszámleépítésben érintett 
álláskeresők 

100% 106 Mrd Ft 

Támogatás 
kiírója: 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

Munkaügyi 
Központja 

Álláskeresők vállalkozóvá válását 
elősegítő támogatása 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 

2014. március 
31. 

Legalább egy hónapja folyamatosan 
álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs 
ellátásban illetve rehabilitációs járadékban 
részelők  

Az összes beruházási költség nettó 
értékének 80%-a, illetve hat 
hónapra szóló a minimálbér 
összegig terjedő bér 100%-os 
támogatása 

2 000 000 Ft 
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Támogatás 
kiírója: 

 
Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

Munkaügyi 
Központja 

Munkahely megőrző támogatás 
Bérköltség támogatás 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 

2014. február 
11. - 2014.június 

30. 

Az a vállalkozás, amely legalább 
25 főt érintő létszám-leépítési 
szándékát bejelenti, illetve 
legalább 25 fő 
továbbfoglalkoztatására vett át 
munkavállalókat 

A minimálbér legfeljebb 
120%-a, 121.800,- Ft/fő.  

Támogatás 
kiírója: 

 
Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

Munkaügyi 
Központja 

Munkahely megőrző támogatás 
Bérköltség támogatás 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 

2014. február 
11.-től 

folyamatosan 
Likviditási gonddal küzdő vállalkozások. 

A támogatás – mint vissza nem 
térítendő támogatás – mértéke a 
felmondással érintett munkavállaló 
bérköltségének 50%-a. 

 

Támogatás 
kiírója: 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési 

Hivatal 

Fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához nyújtandó támogatása 

saját gazdaság létrehozásához 
(EMVA) 

2014. májustól 
várható a 
támogatás 

rendeletének 
kiírása 

Az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor 
elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte 
be és mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik 
 

A támogatási kérelemben a gazdaságnak a 
működtetési időszak 4. évének végére 
vállalt üzemméret függvényében a vonatkozó 
rendeletben meghatározott eurónak megfelelő 
forintösszeg (20 000 és 60 000 euró között 
várhatóan üzemmérettől függően) 
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5. Szociális területi források 
 

 
Támogatgató tevékenységek 
 

Kiíró 
szervezet 
 

Humá
n/ 
infra 
 

Intézkedés 
 

Intézkedés száma és 
címe 
 

benyújtási 
határidő 
 

konstrukció 
tervezett 
indítása 
 

Lehetséges 
pályázók 

Megjegyzés 
 

Tűzifa beszerzés Belügyminisztéri
um 

I  … BM rendelet a helyi 
önkormányzatok 
szociális célú 
tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról 

 tárgyév 
október 

települési 
önkormányzat 

 

Gyermekétkeztetés Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 
 

I  …. EMMI rendelet 
a települési 
önkormányzatok 
részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés 
céljából …. évben 
nyújtott támogatás 
igénylésének, döntési 
rendszerének, 
folyósításának, 
felhasználásának, 
elszámolásának és 
ellenőrzésének 
részletes szabályairól 

 tárgyév 
május 

települési 
önkormányzat 

 

Ingyenes adomány 
növénytermesztéshez 

Magyar 
Élelmiszerbank 
Egyesület 

I  Élelmiszerlavina  tárgyév I. 
negyedév 

minden 
Magyarországon 
bejegyezett jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
közhasznú szervezet, 
oktatási intézmény és 
települési 
önkormányzat 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Ingyenes élelmiszer adomány Mezőgazdasági 
és 
Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) 

I  EU Élelmiszersegély 
Program 

 folyamatos települési 
önkormányzat 

 

Ingyenes élelmiszer adomány Magyar 
Élelmiszerbank 
Egyesület 

I  Élelmiszerbank 
adományszétosztási 
együttműködés 

 tárgyév I. 
negyedév 

minden 
Magyarországon 
bejegyezett jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
közhasznú szervezet, 
egyház, illetve 
önkormányzati 
intézmény 

 

Táboroztatás Magyar Nemzeti 
Üdülési 
Alapítvány 

I  Erzsébet táborok  tárgyév I. 
negyedév 

települési 
önkormányzat 
intézmény 
társadalmi szervezet 
természetes személy 

minden 
Magyarországon 
bejegyezett jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
közhasznú 
szervezet, 
oktatási 
intézmény és 
települési 
önkormányzat 

Prevenciós program 
„A” kategória: Az iskolai 
színtéren olyan univerzális és 
célzott prevenciós programok 
támogatására 
van lehetőség, amelyek 
illeszkednek az iskolai 
egészségfejlesztési, 
egészségnevelési 
feladatokhoz. 
„B” kategória: A helyi 
közösségi erőforrásokra 
támaszkodó programok, 
kezdeményezések 
támogatása, amelyek vonzó 

Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 
Nemzeti Család- 
és 
Szociálpolitikai 
Intézet 

H  Kábítószer-prevenciós 
programok támogatása 
KAB-ME-…-A/B/C 

 2015. I. félév 1. közhasznú vagy 
kiemelkedően 
közhasznú társadalmi 
szervezetek (kivéve 
pártok, pártokhoz 
kötődő ifjúsági 
szervezetek, 
szakszervezetek), 
2. közhasznú vagy 
kiemelkedően 
közhasznú 
alapítványok, 
3. közhasznú vagy 
kiemelkedően 
közhasznú 
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alternatívát jelenthetnek a 
szerhasználattal szemben. A 
pályázat 
elsősorban a speciális 
célcsoportokra irányuló 
prevenciós és reszociálizációs 
programok (pl. a 
gyermekvédelmi 
intézményrendszer és a 
büntető-igazságszolgáltatás 
területe) támogatására biztosít 
lehetőséget. 
„C” kategória: A családi 
rendszer megerősítését, a 
szülői készségek fejlesztését 
szolgáló univerzális, 
célzott, javallott programok 
támogatása. 

közalapítványok, 
4. egyházak, 
5. egyházi 
fenntartású 
intézmények, 
6. szociális, 
egészségügyi 
intézmények, 
7. önkormányzatok 
és fenntartásukban 
működő egyéb 
intézmények, 
8. non-profit betéti 
társaságok és non-
profit korlátolt 
felelősségű 
társaságok, 

Gyermekeket és fiatalokat 
célzó programok, ifjúsági 
táborok, nyári illetve téli 
táborok, ifjúsági turizmust 
érintő aktivitások támogatása. 

Gyermek- és 
Ifjúsági 
Alapprogram 
Nemzeti Család- 
és 
Szociálpolitikai 
Intézet 

H  Gyermekek- és fiatalok 
közösségeinek és 
ifjúsági civil 
szervezetek 
rendezvényeinek 
(kiemelten tábor és 
ifjúsági turizmus) 
támogatása IFJ-GY-…-
B 

 2015. I. félév - az egyesülési 
jogról, a közhasznú 
jogállásról valamint a 
civil szervezetek 
működéséről és 
támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. 
törvény szerinti civil 
szervezetek,  
- önálló jogi 
személyiséggel nem 
rendelkező ifjúsági 
közösségek, 
amennyiben 
rendelkeznek 
befogadó 
(kötelezettségvállaló) 
szervezettel,  
- egyházak, egyházi 
szervezetek,  
- egyházi fenntartású 
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intézmények,  
- önkormányzatok, 
önkormányzati 
társulások, 
kistérségek és 
fenntartásukban 
működő 
intézmények,  
- többcélú kistérségi 
társulások és 
fenntartásukban 
működő 
intézmények,  
- Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság,  
- önkormányzati 
tulajdonú nonprofit 
gazdasági társaságok,  
- Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ által 
fenntartott 
intézmények.  
 

A pályázati program 
lehetőséget kíván teremteni a 
gyermekek- és fiatalok 
közösségeinek és ifjúsági 
civil szervezetek tagjainak, 
valamint az ifjúsággal 
foglalkozó szakemberek 
számára szakmai 
kompetenciájuk bővítésére, új 
ismeretek, készségek 
elsajátítására, az ifjúsági 
közösségek megerősítésére, a 
fiatalok társas és egyéni 
kompetenciáik fejlesztésére. 

Gyermek- és 
Ifjúsági 
Alapprogram 
Nemzeti Család- 
és 
Szociálpolitikai 
Intézet 

H  Gyermekek- és fiatalok 
közösségeinek és 
ifjúsági civil 
szervezetek 
rendezvényeinek 
(kiemelten tábor és 
ifjúsági turizmus) 
támogatása IFJ-GY-…-
C 

 2015. I. félév az egyesülési jogról, 
a közhasznú 
jogállásról valamint a 
civil szervezetek 
működéséről és 
támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. 
törvény szerinti civil 
szervezetek,  
- önálló jogi 
személyiséggel nem 
rendelkező 
közösségek, 
amennyiben 
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rendelkeznek 
befogadó 
(kötelezettségvállaló) 
szervezettel,  
- egyházak, egyházi 
szervezetek,  
- egyházi fenntartású 
intézmények,  
- önkormányzatok, 
önkormányzati 
társulások, 
kistérségek és 
fenntartásukban 
működő intézmények  
- többcélú kistérségi 
társulások és 
fenntartásukban 
működő 
intézmények,  
- Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság,  
- non-profit betéti 
társaságok és non-
profit korlátolt 
felelősségű 
társaságok,  
- Nemzeti 
Művelődési 
Intézethez tartozó 
intézmények.  
 

A gyermek- és fiatal 
korosztály részére és aktív 
részvételével – kizárólag 
Magyarország területén 
megvalósuló – 
szervezetfejlesztő 
tevékenységek támogatása, 

Gyermek- és 
Ifjúsági 
Alapprogram 
Nemzeti Család- 
és 
Szociálpolitikai 
Intézet 

H  Gyermekek és fiatalok 
közösségeinek és 
ifjúsági civil 
szervezetek 
szervezetfejlesztésének 
támogatása (IFJ-GY-..-
D) 

 2015. I. félév az egyesülési jogról, 
a közhasznú 
jogállásról valamint a 
civil szervezetek 
működéséről és 
támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. 
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amelyek szervesen 
illeszkednek a gyermek és 
ifjúsági közösségek, 
szervezetek szakmai 
tevékenységébe, munkájába, 
továbbá hozzájárulnak a 
közösségek erősítéséhez, 
fejlesztéséhez. 

törvény szerinti civil 
szervezetek,  
 
- egyházak, egyházi 
szervezetek,  
 
- egyházi fenntartású 
intézmények.  
 

Aktív szociálpolitikai eszköz EMET I+H  A szociális 
földprogramok 
megvalósításának 
támogatására 
SZOC-FP-.. 

  települési 
önkormányzat 
társulás 
egyház 
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6. Köznevelési területi források 

Európai Uniós források a köznevelés fejlesztésének szolgálatában 

Az EFOP alapját képező hazai stratégiák 

1. Köznevelési stratégia 

Általános célkitűzések: 

 Minden gyermek optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és 

költséghatékony köznevelés 

 Minden gyermek sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítő, méltányos köznevelés 

2. A korai iskolaelhagyás csökkentésére vonatkozó stratégia 

 A korai iskolaelhagyás problémájának kezelése c. tanulmány 

 

EFOP köznevelési prioritások 

1. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

Köznevelési beruházások 

• intézménykorszerűsítés 

• új intézmények (tornatermek, sportpályák, uszodák) építése 

 

7 évre 134, 7 md Ft a teljes prioritásra 

2. Gyarapodó tudástőke 

Köznevelési fejlesztések 

• pedagógus továbbképzések 

• tartalmi, módszertani fejlesztések, 

• a szakszolgálatok és a szakmai szolgáltatások fejlesztése,  

• komplex intézményi programok támogatása 

 

7 évre 191 milliárd Ft a teljes prioritásra 
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Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében prioritás 

1. A köznevelés átalakításának fő céljai 

 Az oktatás, nevelés eredményességének javítása (versenyképes tudás, oktatási 

egyenlőtlenségek mérséklése) 

 A köznevelés minőségének (hatékony és befogadó köznevelési rendszer) és struktúrájának 

megújítása 

 A minőségi közneveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése 

 

2. Beruházási prioritás - intézkedés 

 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és 

képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 

 A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

 

Fejlesztések 

1. A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

• a legtöbb problémával küzdő, legalacsonyabb teljesítményt nyújtó intézmények 

felzárkóztatása érdekében azok infrastrukturális feltételeinek javítása 

• a nevelést segítő szolgáltatások lebonyolításához szükséges infrastrukturális 

fejlesztések 

– egész napos iskolai nevelés és a mindennapi testnevelés feltételeinek 

megteremtése 

– minőségi oktatási környezet kialakítása (elsősorban a természettudományi, 

nyelvi és a műszaki területen) 

– a nem formális és informális képzések, szolgáltatások lebonyolításához 

szükséges eszközök beszerzése, infrastrukturális fejlesztése 
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2. A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai 

iskolaelhagyás csökkentése 

Alintézkedések 

1. Korai iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése a köznevelés 

eszközeivel, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása 

2. A pedagógusi életpálya és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése 

3. Tartalmi, módszertani fejlesztések 

4. A köznevelés ágazati és intézményi irányításának fejlesztése az oktatási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és az egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében 

 

3. A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális 

tanulási formákon keresztül 

Alintézkedések 

1. A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő 

programokkal 

2. A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és 

informális tanulási alkalmakkal 

3. Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való 

részvétel növelése a nem formális és informális tanulás eszközeivel 
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7. Korai fejlesztés területi források 

A forrásmegjelölés, továbbá a kötelező feladatok és feltételek biztosítása a következő 
jogszabályok által meghatározottak: 

Bölcsőde: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

 2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, 

fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 

 

Családi napközi: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi 

napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az 

örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 

 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

 2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, 

fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
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Biztos Kezdet Gyerekházak: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről 
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A Biztos Kezdet Gyerekházak TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 pályázatban vállalt tevékenységei és a jelenleg érvényben lévő támogatási 
rendelet által előírt feladatok összehasonlítása várható költségmegjelöléssel 

 

Pályázatban vállalt feladatok 
 

Rendelet által meghatározott feladatok 

 
Költség Stratégiai 

cél 
Sor 

szám Tevékenység 
Választási 
lehetőség Ig

en 

 
Nem 

 
Kötelező 

 
Választ-

ható igen nem 

1. Képzés és mentori támogatás 
 kötelező X  

 
 

X 

  
 

 

 
 

X 

K
öt

el
ez

őe
n 

ig
én

yb
e 

ve
en

dő
 

sz
ol

gá
lta

tá
so

k 
és

 d
ok

um
en

tá
ci

ós
 

re
nd

sz
er

, m
el

ye
ke

t a
 T

Á
M

O
P 

5.
2.

1.
 

pr
oj

ek
t k

er
et

éb
en

 té
rít

és
m

en
te

se
n 

bi
zt

os
ít 

a 
Sz

oc
iá

lp
ol

iti
ka

i é
s 

2. Egységes dokumentációs rendszer 
 kötelező X  

 
 

 

X 

   
 

 

X 

- A gyermekekkel való 
rendszeres foglalkozás. 
- emberi és tárgyi 
környezet folyamatos 
biztosítása 

kötelező X  

 
 

X 

  
 

X 

(anyag-
költség) 

 

I. 
G

ye
re

ke
k 

ké
pe

ss
ég

ei
ne

k 
ki

bo
nt

ak
oz

ta
tá

sa
 

(6
 k

öt
el

ez
ő 

és
 v

ál
as

zh
at

ó)
 

1. 

Gyerekekkel való rendszeres 
foglalkozás lehetőségének 

biztosítása a szülő 
bevonásával 

 

- heti rendszerességű 
játékos foglalkozás 
biztosítása gyermekek és 
szüleik számára a 
környező aprófalvakban 

választható  X 

  
 

X 

 
 

X 
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Pályázatban vállalt feladatok 
 

Rendelet által meghatározott feladatok 

 
Költség Stratégiai 

cél 
Sor 

szám Tevékenység 
Választási 
lehetőség Ig

en 

 
Nem 

 
Kötelező 

 
Választ-

ható igen nem 

vagy tanyás területen (anyag-
költség) 

2. 

Gyermekek fejlődésének 
nyomon követése és 

fejlődésük (állapotuk) 
felmérése 

A gyermekek fejlődésének 
nyomon követése kötelező X  

 

X 

   

X 

 

3. 
Gyermekek fejlődési 

elmaradásának, zavarainak 
szűrése 

A Gyerekház dolgozó 
együttműködik a 

területileg illetékes 
védőnővel 

kötelező X  

 
X 

   
X 

 

 

4. 

Azonosított fejlődési zavar, 
elmaradás, vagy annak 

gyanúja esetén a gyermek 
fejlesztő szakemberhez történő 

eljuttatása, és a kezelés 
nyomon követése 

Szűrővizsgálat, ill. az 
állapotfelmérés 

eredményeként kiszűrt 
gyermekek szakvizsgálatra 

való eljuttatása. 

kötelező X  

 
 

X 

  
 

X 

(szakem-
berek 

díjazása) 

 
 

X 
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Pályázatban vállalt feladatok 
 

Rendelet által meghatározott feladatok 

 
Költség Stratégiai 

cél 
Sor 

szám Tevékenység 
Választási 
lehetőség Ig

en 

 
Nem 

 
Kötelező 

 
Választ-

ható igen nem 

környező kistelepülésen 
élő gyermekek és 

családjaik számára 
biztosítja a megfelelő 

szakemberhez és szükség 
esetén a kezeléshez való 

hozzáférést. 

választható  X 

  
 

 

 

 

X 

  

az egészséges táplálkozás 
ösztönzése kötelező 

 
X 

  

 
X 

  
X 

(tízórai) 

 

5. 
Egészséges táplálkozás 

ösztönzése információ és 
minta nyújtásával 

A szülők részére védőnő, 
dietetikus, gyermekorvos 
által vezetett tanácsadás 

biztosítása. 
 

választható X  

  
 

X 

  

Heti team megbeszélések 

 

6. Rendszeres team-
megbeszélések folytatása 

Kibővített team 
megbeszélések havonta 
egyszer 

kötelező 
 X  

 
 

 

 

   
 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Pályázatban vállalt feladatok 
 

Rendelet által meghatározott feladatok 

 
Költség Stratégiai 

cél 
Sor 

szám Tevékenység 
Választási 
lehetőség Ig

en 

 
Nem 

 
Kötelező 

 
Választ-

ható igen nem 

X X 

 

7. 

Szülésre, gyerek fogadására 
felkészülés 

 

A szülésre, illetve a gyerek 
fogadására való felkészítés kötelező X  

 
 
 

X 

  
 

 
X 

(meg lehet 
oldani úgy, 

hogy ne 
legyen 

hozzáren-
delt 

költség) 

Gyermeknevelési 
kérdésekkel kapcsolatos 

csoportos szülői 
beszélgetések biztosítása 

kötelező X  

 
 

X 

(havi 1 
alkalom) 

 

  
 

X 

(alkalmi: 
szakem- 

ber 
díjazása) 

 
 

X 

Havi egy alkalomnál 
rendszeresebb szülői 

csoportos beszélgetések 
választható X  

  
X 

 
 

 
X 

 

II
. S

zü
lő

kk
el

 v
al

ó 
eg

yü
ttm

űk
öd

és
 

8. 

Gyermeknevelési kérdésekkel 
kapcsolatos csoportos szülői 
beszélgetések biztosítása 

 

Fogyatékossággal élő, választható  X     
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Pályázatban vállalt feladatok 
 

Rendelet által meghatározott feladatok 

 
Költség Stratégiai 

cél 
Sor 

szám Tevékenység 
Választási 
lehetőség Ig

en 

 
Nem 

 
Kötelező 

 
Választ-

ható igen nem 

eltérő fejlődésű, vagy 
fejlődési zavar 
szempontjából 

veszélyeztetett gyermekek 
szülei számára szervezett 

beszélgetések 

 

 

X 

A Gyerekház munkatársa a 
szülőkkel való 

beszélgetések során 
hangsúlyozza a Biztos 
Kezdet alapértékeket 

kötelező X  

 
 

X 

   
 

X 

9. 

Egyéni beszélgetések a 
szülőkkel a gyermeknevelésről 
és gondozásról, a gyermekkel 

felmerülő problémákról, a 
gyermek fejlődését 

veszélyeztető bármilyen 
kockázat (szülő, család, 

környezet) jelzése és 
visszajelzés kérése 

Vizuális eszközök 
alkalmazása a szülőknek 

való visszajelzés 
segítésében 

választható X  

  
 

X 

  

10. 

A gyermek otthonának 
felkeresése a gyermek és 
környezete megismerése 

céljából 

 

Szülők bevonása a 
Gyerekház programjába kötelező X  

 
 

X 

   
 

X 

 

11. 

A korszerű gyermeknevelési 
alapelvek folyamatos és 

tudatos közvetítése a szülők 
felé 

 

A korszerű 
gyermeknevelési alapelvek 

folyamatos és tudatos 
közvetítése a szülőknek a 

gyerekekkel való 
foglalkozások során 

kötelező X  

 
 
 

X 

   
 

 

X 
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Pályázatban vállalt feladatok 
 

Rendelet által meghatározott feladatok 

 
Költség Stratégiai 

cél 
Sor 

szám Tevékenység 
Választási 
lehetőség Ig

en 

 
Nem 

 
Kötelező 

 
Választ-

ható igen nem 

szülők számára elérhetővé 
tesz a gyermekneveléssel 

kapcsolatos 
ismeretterjesztő könyveket 

választható X  

 
 

X 

   

A szülők felelős szülői 
szerepeikben való 

megerősítése 
kötelező X  

 
X 

  
X 

 
X 

Szülő elfoglaltsága esetén 
a szolgáltatás rugalmas 
biztosítása 

választható X  
 
 

 
X 

  
X 

12. Szülők megerősítése felelős 
szülői szerepeikben 

Önkéntesek bevonása választható X   X   

13. 

Helyi döntéshozók és 
fenntartó folyamatos 

informálása a Gyerekház 
működéséről 

félévente tájékoztatják a 
helyi döntéshozókat és 
fenntartót a helyi és az 

országos program 
működéséről 

kötelező X  

 
 

X 

   
 

X 

Közösségi programok 
szervezése kötelező X  

 
 

X 
(havi egy 
alkalom) 

  
 

X 

 

A település lakosságának 
folyamatos informálása a 
Gyerekház működéséről 

kötelező X  

 
 

X 

  
 

X 

 

 

II
I. 

K
öz

ös
sé

gi
 ré

sz
vé

te
l e

rő
sít

és
e,

 a
 p

ro
gr

am
 

in
te

gr
ál

ás
a 

14. Közösség életében való 
részvétel 

rendezvények szervezése választható X   -   
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Pályázatban vállalt feladatok 
 

Rendelet által meghatározott feladatok 

 
Költség Stratégiai 

cél 
Sor 

szám Tevékenység 
Választási 
lehetőség Ig

en 

 
Nem 

 
Kötelező 

 
Választ-

ható igen nem 

15. Dokumentációs rendszer 
vezetése, adatbázis létrehozása 

Gyerekekre vonatkozó 
dokumentáció 

Szakmai tevékenységre 
vonatkozó dokumentáció 

kötelező X  

 
 

X 

   
 

X 

16. Kapcsolattartás biztosítása a 
szakemberekkel 

A Biztos Kezdet program 
munkatársai aktívan 
partneri kapcsolatot 

létesítenek és tartanak fenn 
minden, az adott 

településen a 0-5 éves 
gyermekekkel, ill. 

családjaikkal dolgozó 
szakemberrel 

kötelező X  

 
 

X 

   
 

X 

Esetmegbeszélések 
összehívása 

Krízis esetén 
esetmegbeszélés kötelező X 

 
 

 

 
X 

   
X 

Átlagosan negyedévente 
szakmai találkozó Biztos 
Kezdet programok között 

Átlagosan 
negyedévente szakmai 

találkozó Biztos Kezdet 
programok között 

kötelező X  

 
 

X 

  
X 

útiköltség 

 

IV
. S

za
ke

m
be

re
k 

kö
zö

tti
 e

gy
üt

tm
űk

öd
és

 

17. 

További Biztos Kezdet képzés 
szervezése 

Helyi igényeknek 
megfelelő további Biztos 

Kezdet képzések  
választható  X 

 X   
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8. Humánerőforrás fejlesztés 

 

Humán erőforrás tekintetében a kistérség elmaradott mind az ország, mind a megye átlagához 

képest. A szükségletfelmérésben részletesen elemezte, hogy a népesség iskolázottsági szintje 

jelentősen elmarad mind a megyei, mind az országos átlagtól. A gyerekes családban élő 

felnőttek 42%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A 18 évesnél idősebb 

népesség körében mindössze 20% az érettségivel rendelkezők aranya (az országban 38,2%) és 

100 felnőtt közül mindössze 11 rendelkezik főiskolai-egyetemi végzettséggel (az országban 

12,6%). Ezeken az arányokon feltétlenül javítani szükséges. Ezért elsősorban foglalkoztatásba 

ágyazott képzési programok, felzárkóztató, az általános és középiskola befejezését, a 

szakképzettség megszerzését szolgáló programok indítása javasolt. Szükséges lenne a 

kistérségben egy munkaerő piaci szolgáltató szervezet létrehozására, a megfelelő 

szakemberek képzésére.  

 

A rossz helyzet mellett is találhatóak ki nem aknázott erőforrások. A GYEP által számos 

szakember szerezhetett új tudást, képzettséget, akik a jövőben mozgatórugói lehetnek további 

fejlesztéseknek. A kistérség egyik legfontosabb értéke a külső szemlelő nézőpontjából az 

akarat, az elszántság a változtatásra és az együttműködési szándék, az együttműködés 

képessége. Ezt tapasztaltuk a GYEP megvalósítása során a döntéshozók és a szakemberek 

többségénél. Kevésbé jellemzi a kistérség szereplőit a tehetetlenség, a közöny, az egyedi 

érdekek előtérbe helyezése, mint másokat. 

 

Értékként kell említenünk, hogy az elmúlt időszakban erőteljesen vettek részt a kistérség 

szereplői a humán fejlesztési programokban, az iskolai oktatás eredményességét növelő 

projektekben, a szociális ágazat humánerőforrás fejlesztési programjaiban, amelyek első 

eredményei talán már érzékelhetők. Van kezdeményezés a helyi közösségek bevonására a 

közös célok megvalósítása érdekében. Elindult az első szociális szövetkezet is, amelyet 

remélhetőleg több követ majd. 

A kistérség szakember-ellátottsága ugyan hagy maga után kívánni valót, de a meghatározó 

pozíciókban megfelelően képzett, jól felkészült, elhivatott szakemberek állnak, akik a jövőben 

mozgatórugói lehetnek további fejlesztéseknek. Megindultak a szakmafejlesztési törekvések 

és remélhetőleg a szakmaközi együttműködést is sikerül a jövőben valódi tartalommal 

megtölteni. 
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A humánerőforrás-fejlesztésnek jelentős szerepe van a térségek gazdasági 

teljesítőképességében, a területi társadalom kohéziójának növelésében. A humánerőforrás-

fejlesztéshez a társadalmi tevékenységek igen széles köre járul hozzá, ezek azonban 

hagyományosan ágazati struktúrában szervezettek, és gyakran saját szervezeti-működési 

logikájukat követik. A sikeres humánerőforrás-fejlesztéshez viszont az ágazatok összehangolt 

működésére és koordinálására van szükség. 

Fejlesztési feladatok: 

Érdemes és szükséges lenne egy kistérségi szakember-katasztert készíteni. A szakemberek át- 

és továbbképzése, „helyzetbe hozása”, új feladatokkal, új lehetőségekkel szintén a meglévő 

humán erőforrás jobb kihasználásához vezet. Különösen kívánatos szaktudások a kistérségben 

a következők: 

– korai képességgondozás 

– közösségfejlesztés, közösségi munka 

– óvodai, iskolai szociális munka 

– szociális gazdaság 

–fenntartható fejlődés, alternatív energiák termelése és hasznosítása, környezeti megoldások 

alkalmazása 

– alternatív pedagógiai kultúra és módszerek 

– roma népismeret 

– nyelv 

– projektmenedzsment, stratégiai tervezés 

– mediáció, konfliktuskezelés, együttműködés fejlesztése, agressziókezelés 

 

A szakemberek teljesítménye az együttműködés ösztönzésével megsokszorozható. A GYEP 

által működtetett szakmai, szakmaközi műhelyek első eredményei már láthatók. 

A szakember-kataszter a tudásátadást, az önkéntesség megalapozását is elősegítheti. Lehet 

olyan programokat tervezni és szervezni, akar a közfoglalkoztatással összekapcsolva, ahol 

építőipari képesítéssel rendelkezők tanítanak családokat az otthonuk helyreállításához, 

felújításához szükséges ismeretekre. Példa erre is található: a „Műveljük kertjeinket!- 

Növénytermesztés, kiskertek művelése egyszerűen” program a kistérség valamennyi 

településére feltétlenül kiterjesztendő. 
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Az emberi erőforrások kihasználását leginkább a közösségi munkával, a helyben élők 

közösségi célokért való részvételében való ösztönzésével, a részvétel feltételeinek 

megteremtésével lehet erősíteni. 

 

A felhasználható humánerőforrás-fejlesztésre igénybe vehető források: 

 települési és megyei önkormányzatok fejlesztési forrásai, 

 civil szervezetek, alapítványok forrásai, 

 minisztériumi források, 

 nemzetközi pályázati lehetőségek (EU-s pályázatok), 

 egyéb hazai pályázati lehetőségek, 

 gazdálkodó szervezetek, munkaadók - külső vagy belső - képzésre fordított forrásai, 

 munkavállalók, egyének saját képzésükre fordított pénzeszközei 

 

A forrásokhoz való hozzáférés problémái lehetnek: 

 Az esetek jelentős részében a források saját részvállalással vehetők igénybe. Ahol ez 

nem áll rendelkezésre, a pályázatra nem is kerülhet sor, még az esetleg garanciával 

megvalósítók számára sem. 

 A pályázati kiírások gyakorta kampányszerűek, ami a pályázókat nem a valós célok 

megvalósítása, hanem a megfelelés igénye felé tolja. 

 Az egy időben különböző helyről meghirdetett pályázati célok összehangolatlanok, 

ezért nem teremtik meg a hatékony forrásfelhasználás lehetőségét. 

 A pályázatok gyakran nem programokat, fejlesztési célkitűzéseket, hanem egy területi 

szintet céloznak meg, ami nem ad lehetőséget integrált humánerőforrás-fejlesztésre. 

 A sikertelen pályázatok visszautasításának okáról nincs visszajelzés; a pályázók nem 

tudják a negatív tapasztalatokat beépíteni a pályázati tevékenység tanulási folyamatába. 
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