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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetésre került a TÁMOP 
5.2.2/08/1 pályázati kódszámú, „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet 
programok országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségek 
támogatására" című pályázat, (pályázati felhívást Id. melléklet) 

A pályázati konstrukció alapvető célja olyan Biztos Kezdet programok megvalósítása, 
amelyek a helyi szükségletekhez igazodóan hatékonyan segítik a szegénységben élő 0-5 éves 
gyerekek fejlődését, és ez által hozzájárulnak a szegénység újratermelődésének 
megakadályozásához. 

A pályázat előkészítő megbeszélésén elhangzott, hogy a Kőbányai Gyermekjóléti Központ 
szervezésében fontos lenne olyan Kőbánya területén lévő hátrányos helyzetű térséggel indulni 
a pályázaton, ahol jelentős számú szegénységben élő gyerekek vannak. A pályázatot olyan 
települési szegregátumban lehet megvalósítani, amely minimum egy háztömbből - négy utca 
vagy közterület között elhelyezkedő ingatlanokból - áll, ahol az alacsony státuszú lakosság 
aránya meghaladja az 50 %-ot, valamint a 0-5 éves gyerekek száma a pályázat benyújtásakor 
legalább 50 fő. Ezen kritériumoknak a Budapest X. kerület Hős utca 15. a-b épületek, 
valamint a Budapest X. kerület Bihari út 8/c. épületek területe vélhetően megfelel. A 
helyszínek a Szociális és Egészségügyi Főosztály, valamint a Kőbányai Gyermekjóléti 
Szolgálattal folytatott egyeztetésen került meghatározásra. 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen a területileg 
illetékes helyi önkormányzat képviselő - testületének következő határozataival: 

• Pályázatot támogató határozat 
• Támogató határozat esetén a Gyerekház céljára ingatlant (ingatlanrészt) biztosító 

határozattal 
• Hozzájáruló határozat a Gyerekház működtetésének költségeihez 

A programnak egy min. 70 nm-es, kültéri kapcsolat lehetőségével rendelkező, száraz, világos 
térben kell megvalósulnia, amelyben van egy legalább 30 nm-es szoba a 
gyerekfoglalkozásokra, egy kisebb helyiség (szülőkkel való beszélgetésekre, irodai 
feladatokra), fürdőszoba, melegítő konyha, és előtér, és biztosított a kültéri foglalkozás 
lehetősége. A szükséges átalakítások, fűtés-világítás korszerűsítése, az ingatlan berendezése 
és a szükség szerinti akadálymentesítés a projekt összköltség 15 %-ának terhére elszámolható. 



A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel történt egyeztetéseken felmerült, hogy a helyszín egyrészt 
lehetne a Hős utca 15. szám alatti épület földszintjén kialakítva, lakások (kb. 3 lakás) 
összenyitásával, melynek költségét kb. 6 millió Ft-ban határozta meg. (Id. melléklet). 
A pályázat helyszíne másrészt a Budapest X. kerület Bihari út 8/c. épületben található, 
jelenleg a Családsegítő Szolgálat kezelésében lévő helyiség is lehet. Ez esetben nem merül 
átalakítási költség. A Családsegítő Szolgálat vezetőjével történt egyeztetés szerint a helyiség 
2009. július 1-től rendelkezésre áll. 

A pályázat keretében kötelező a Biztos Kezdet Program szakmai megvalósítása, ezzel 
összefüggésben az említett Gyerekházban 1 fő szakmai vezető, 1 fő gyerekház vezető, 1 fő 
gyerekház munkatárs, 1 fő segítő munkatárs alkalmazása szükséges. 
A Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása szerint nincs a fent említett feladatok ellátására 4 fős 
kapacitásuk, ezért ezek bérköltségének fedezetét az önkormányzattól kérik. A 4 fő bérköltsége 
a pályázat megvalósítási időszakában a pályázat terhére elszámolható, azonban az 1 éves 
fenntartási időszakban az önkormányzatnak kell biztosítania a fedezetet. 

A Gyerekháznak egész évben, az év minden munkanapján, a délelőtti órákban, minimum napi 
4 órában kell nyitva tartania. A projekt időtartama min. 29, max. 32 hónap lehet. A 
pályázónak vállalnia kell továbbá a kialakított szolgáltatás minimum a projekt befejezését 
követő 1 évig való fenntartását saját erőből. 
A fenntartási időszak várható költsége kb. 14 mFt (= 4 fő bérköltsége /12 millió Ft/+épület 
rezsije/2 millió Ft/; a fenntartási időszak várhatóan a 2012-es év lesz). 
A pályázat a megvalósítási időszakban nem támogatja a Gyerekház rezsi költségét, ezért a 
megvalósítás időszakában (2009. év II. fele - 1 millió Ft, 2010. év - 2 millió Ft, 2011. év -
2 millió Ft) ennek költségvetési támogatása szükséges, amely a három évre összesen 5 millió 
Ft. 

A pályázat benyújtásához el kell készíteni egy szakmai programot (1 db szükségletfelmérés 
és kockázatelemzés, 1 db szakmai terv), amelynek elkészítését az RVI Magyarország Kft. 
vállalja bruttó 960.000 Ft öszegben. 
A szakmai anyagok elkészítése kb. 1 hónapot vesz igénybe, az adatok szolgáltatásának 
függvényében. 
Amennyiben a jelenlegi fordulóra nem készül el a szakmai anyag, akkor a következő 
pályázati fordulóban ismét beadható a pályázat. Ennek várható ideje 2009. IV. negyedév. 

A fentiekből adódóan a pályázat megvalósítási és fenntartási időszakában 
önkormányzat saját erőből biztosítandó összege: 19millió Ft 
A pályázat előkészítésének költsége bruttó 960.000 Ft (szakmai program) 

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

A támogatás mértéke minimum 30 millió Ft, maximum 60 millió Ft lehet. 

A pályázat előkészítésével, valamint a szakmai program elkészítésével az RVI Magyarország 
Kft-t javasoljuk megbízni. 

A pályázat beadási határideje 2009. február 15. 



A leírtak alapján javasoljuk, hogy a Képviselő-testület támogassa a Kőbányai Gyermekjóléti 
Központot a TAMOP-5.2.2/08/1 kódszámú pályázaton való részvételen, és biztosítsa a 
Gyerekház működéséhez szükséges ingatlant/helyiséget, valamint járuljon hozzá ennek 
működési költségeihez és a pályázat keretén belül foglalkoztatandó 4 fő bérköltségeihez. 
Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat kössön szerződést az RVI Magyarország Kft.-vel 
a szakmai program elkészítésére bruttó 960.000 Ft összegben. 

II. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetésre került a TÁMOP-
3.2.3/08/1 pályázati kódszámú program, a „Közművelődési intézményrendszer 
felnőttképzési kapacitásának bővítésére" címmel, (pályázati felhívást Id. melléklet) 

A pályázat alapvető célja a humánerőforrás fejlesztése, amely elengedhetetlen a gazdaság 
versenyképességének javulásához, a foglalkoztatási szint mértékének javításához, valamint 
többek között ahhoz is, hogy a munkavállalók ismeretei és képességei megfeleljenek a 
munkaerő-piaci követelményeknek, és ez által a munkaerő kínálata lefedje a gazdaság 
fejlődése által támasztott újabb és újabb igényeket. A pályázat hozzájárul ahhoz is, hogy a 
közművelődési intézmények képessé és alkalmassá váljanak a felnőttképzést segítő 
szolgáltatások nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására, a képzéseket követően a 
résztvevők munkaerő-piaci és egyéb kompetencia -változásának vizsgálatára. 

A pályázatot előkészítő megbeszélésen elhangzott, hogy a pályázaton való részvétellel elérni 
kívánt cél a KÖKÉRT Kft. által foglalkoztatott szociálisan hátrányos helyzetű dolgozó vissza-
segítése a munka világába, a Pataki Művelődési Központ felnőttképzési kapacitásának 
bővítésével. 
Nevezett szervezeteknek a konzorciumi formában történő pályázáshoz konzorciumi 
együttműködési megállapodást kell kötniük. 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 

Elnyerhető támogatás mértéke konzorciumok esetében minimum 20 millió Ft, maximum 100 
millió Ft. 

A pályázat keretén belül kötelezően megvalósítandó tevékenység: 

Minden pályázó, konzorciumoknál minden konzorciumi tag esetében: 
• a tananyagfejlesztést megalapozó, a helyi munkaerő-piaci igényeket és sajátosságokat 

feltáró elemzés elkészítése; 
• legalább egy új, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzési program kidolgozása és 

akkreditálása; 
• a közművelődési szakemberek felkészítése képzési tevékenység végzésére; 
• képzésenként minimum 10, maximum 30 fő részvételével legalább két, minimum 90 

órás, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzés megszervezése és lebonyolítása, 
melyből az egyik a pályázó által a jelen pályázat keretében kidolgozott tananyagra 
épül, a további(ak) pedig adaptált program(ok); 

• felnőttképzési konzultációs szolgáltatás kialakítása; 
• help desk típusú (tanulást segítő) tevékenységek; 
• figyelemfelkeltő kommunikációs kampány (legalább a helyi média bevonásával); 



• a támogatott programmal kapcsolatos nyilvánosság biztosítása a megvalósító 
intézmény, vagy a fenntartó szervezet honlapján. 

Felnőttképzési akkreditációval nem rendelkező pályázó, konzorciumoknál minden 
felnőttképzési akkreditációval nem rendelkező konzorciumi tag esetében: 
kz intézményi felnőttképzési akkreditációs folyamat lefolytatása, az intézményi akkreditáció 
megszerzése. 

A pályázat fenntartása: 

„A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott 
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig 
fenntartja. 
A kedvezményezettnek vállalnia kell a támogatott projekt során akkreditált intézményben 
létrehozott felnőttképzési szolgáltatások fenntartását: a help-desk tanácsadói szolgáltatást és 
évente legalább egy saját vagy kihelyezett, minimum 90 órás felnőttképzési program 
megszervezését, lebonyolítását a projekt befejezést követő 5 éves időszakban." 

Tehát a program lebonyolítását követően 5 évig (várhatóan 2011-2016. évek között) az 
Önkormányzatnak 5 évig évente minimum 10 fő részvételével 90 órás képzési programot 
kell megvalósítania, amelynek költsége, előzetes költségbecslés alapján kb.5 millió Ft/év. 
Tehát az 5 éves fenntartási időszak önkormányzatot terhelő, saját forrásból biztosítandó 
költsége összesen bruttó 25 millió Ft. 

A pályázat benyújtásához el kell készíteni továbbá egy szakmai programot 
(tananyagfejlesztést megalapozó, a helyi munkaerő-piaci igényeket és sajátosságokat feltáró 
elemzés), melynek költsége: bruttó 980.000 Ft. A szakmai program elkészítését az RVI 
Magyarország Kft. elvállalja. 
A szakmai anyagok elkészítése kb. 2-4 hetet vesz igénybe, az adatok szolgáltatásának 
függvényében. 

Amennyiben a jelenlegi benyújtási határidőre nem készül el a szakmai program, a következő 
pályázati fordulóban ismét beadható a pályázat. Ennek várható ideje 2009. IV. negyedév. 

A pályázat, valamint a szakmai program elkészítésével az RVI Magyarország Kft-t javasoljuk 
megbízni. 

A pályázat beadási határideje 2009. február 10. 

A leírtak alapján javasoljuk, hogy az önkormányzat vegyen részt a TAMOP-3.2.3./08/1 
kódszámú pályázaton és kössön konzorciumi megállapodást a KÖKÉRT Kft-vel, és a Pataki 
Művelődési Központtal a pályázat lebonyolítására. 
Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat kössön szerződést az RVI Magyarország Kft.-vei 
a szakmai program elkészítésére bruttó 980.000 Ft összegben. 
A fentieken túlmenően javasoljuk, hogy az önkormányzat éves költségvetésében a program 
lebonyolítását követő 5 éves fenntartási időszakban biztosítsa az 5 millió Ft/év költségkeretet 
az éves 90 órás képzési program megvalósítására. 
Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy mindkét, az előterjesztésben szereplő 
pályázat utófinanszírozásos jellegű, azért mindkét pályázat pozitív elbírálása esetében a 
pályázatok teljes költségvetését előre biztosítani kell a költségvetésben. 



Az előterjesztést a Gazdasági és Költségvetési Bizottság 2009. január 20-i ülésén 
megtárgyalta és határozati javaslatukat a bizottság elnöke a testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

I. 

1./Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a Kőbányai Gyermekjóléti Központ vegyen részt a TÁMOP-5.2.2/08/1 kódszámú pályázaton. 

2.a/. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyertes 
pályázat esetén biztosítja a Budapest X. kerület Bihari út 8/c. épületben található, a 
Családsegítő Központ kezelésében lévő helyiséget a Kőbányai Gyermekjóléti Szolgálat 
részére, a TÁMOP-5.2.2/08/1 kódszámú pályázati projekt keretén belül megvalósítandó 
tevékenységek lebonyolítására. 

2.b/. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-
5.2.2/08/1 kódszámú nyertes pályázat esetén a pályázati projekt lebonyolítására biztosítja a 
Gyerekház céljára a Budapest X. kerület Hős utca 15. szám alatti ingatlanban található 
földszinti lakások összenyitásával a pályázat megvalósításához szükséges ingatlant 
(ingatlanrészt), amelynek összenyitási költségeire a 2009. évi költségvetésében 6 millió Ft-ot 
betervez, és egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a lakások összenyitási 
munkálatainak elvégzésére azzal a kikötéssel, hogy a lakások összenyitási munkálatainak 
megkezdési feltétele a pályázat pozitív elbírálásáról szóló hivatalos értesítő levél 
kézhezvétele. 

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetésben 1 millió Ft-ot betervez a Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére a 
TÁMOP-5.2.2/08/1 pályázati projekt keretén belül megvalósítandó Gyerekház működési 
költségei éves arányos részének fedezetére, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. 
évi, 2011. évi, és 2012. évi költségvetésébe a Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére a 
TÁMOP-5.2.2/08/1 pályázati projekt keretén belül megvalósítandó Gyerekház működési 
költségeinek fedezetére évente 2 millió Ft-ot betervez. 

4./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetésébe a Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére a 
TÁMOP-5.2.2/08/1 pályázati projekt keretén belül foglalkoztatandó 4 fő bérköltségére 12 
millió Ft-ot betervez. 

5./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a TÁMOP-5.2.2/08/1 
kódszámú pályázat szakmai programjának elkészítésére az RVI Magyarország Kft.-vel 
szerződést köt bruttó 960.000 Ft összegben, amelynek pénzügyi fedezetét az átmeneti 
költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja. 

6.1 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a TÁMOP-5.2.2/08/1 kódszámú pályázattal kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 



II. 

1./Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vegyen részt a TÁMOP-
3.2.3/08/1 kódszámú, a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának 
bővítése című pályázaton. 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat kössön konzorciumi 
megállapodást a TÁMOP-3.2.3/08/1 kódszámú pályázat lebonyolításához a KÖKÉRT Kft-
vel és a Pataki Művelődési Központtal. 

3./ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a TÁMOP-3.2.3/08/1 
kódszámú pályázat szakmai programjának elkészítésére az RVI Magyarország Kft.-vei 
szerződést köt bruttó 980.000 Ft összegben, amelynek pénzügyi fedezetét az átmeneti 
költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja. 

4./ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy TÁMOP-3.2.3/08/1 kódszámú pályázati program lebonyolítását követő 5 
éven át (2012.-2016. években) biztosítja az 5 millió Ft/év költségkeretet költségvetésében a 
pályázat keretén belül megvalósítandó program folytatásához. 

5./ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a TÁMOP-3.2.3/08/1 kódszámú pályázattal kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős : 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 
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A. A TÁMOGATÁS CÉUA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvető cél 
A pályázati konstrukció alapvető célja olyan helyi Biztos Kezdet programok 
megvalósítása, amelyek a helyi szükségletekhez igazodóan hatékonyan segítik a 
szegénységben élő 0-5 éves gyerekek fejlődését, és ezáltal hozzájárulnak a szegénység 
újratermelődésének megakadályozásához. 

A program során el kell érni, hogy a résztvevő tanköteles korba érő (5 éves) gyermekek 
a veleszületett képességeik optimumát elérjék a minden fejlődési területet érintő 
(mozgás, értelem, érzelem, nyelv és kommunikáció, észlelés), szakmailag megalapozott 
emberi és tárgyi környezet biztosításával. 

Rendelkezésre álló forrás 
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
200.000.000 forint. 

B. PÁLYÁZÓK KÖRE 
A pályázó szervezetnek 2007. december 31 . előtti alapításúnak kell lennie. 

Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt. Egy pályázatban csak egy Biztos Kezdet 
program valósítható meg. 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen a területileg 
illetékes helyi önkormányzat képviselőtestületének azon határozatával, amelyben a 
pályázat támogatása esetén a Gyerekház céljára ingatlant (ingatlanrészt) biztosít és 
hozzájárul a Gyerekház működtetésének költségeihez. 
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Jogi forma 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): 

Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); 

Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322); 

Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 323); 

Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 324) 

Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) és intézményei; 

Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365); 

Többcélú kistérségi társulás (KSH 366) és intézményei; 

Egyházi szervezetek (KSH 552, 553) 

Alapítvány, Közalapítvány, Közalapítvány intézménye, Egyéb alapítvány (KSH 56, 
561, 562, 569) 

Egyesület (KSH 52) 

Egyesülés (KSH 591) 

Közhasznú társaságok (és non-profit gazdasági társaságú formájú jogutódjai) 
(KSH57) 

Non-profit gazdasági társaságok (KSH 59, KSH 691) 

Méret 
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 



C. PÁLYÁZAT TARTALMA 

Támogatható tevékenységek köre 

1. Gyerekek képességeinek kibontakoztatása 

2. Szülőkkel való együttműködés 

3. Közösségi részvétel erősítése, a program integrálása 

4. Szakemberek közötti együttműködés 

5. Részvétel a TÁMOP-5.2.1 kiemelt projekt képzésein, mentorokkal való 
együttműködés 

A Támogatható tevékenységek részletes leírása a Pályázati útmutató Cl pontjában 
található. 

Projekt területi korlátozása 
A projektet kizárólag a közép-magyarországi régióban lehet megvalósítani. 

A pályázatot az alábbi csoportok valamelyikébe tartozó településen, településrészen lehet 
megvalósítani: 

Leghátrányosabb helyzetű kistérség: a 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 
2. melléklete tartalmazza a leghátrányosabb helyzetű 47 kistérséget 

- Hátrányos helyzetű kistérségek: a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. 
melléklete tartalmazza a kedvezményezett kistérségek besorolását, ezen belül a 
hátrányos helyzetű kistérségeket 

- Települési szegregatum: szegregatumnak tekintjük azt a minimum egy 
háztömbből - négy utca vagy közterület között elhelyezkedő ingatlanokból - álló 
településrészt, ahol az alacsony státuszú lakosság (az aktív korú népességen belül 
a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkező és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők) aránya (a szegregációs index) meghaladja 
az 50%-ot, valamint a 0-5 éves korú gyerekek száma a pályázat benyújtásakor 
legalább 50 fő. 

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 

Támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás mértéke 
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
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Az adott projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg 
a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott támogatási 
intenzitásokkal meghatározott értékeket. 

Támogatás összege 
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 30 millió Ft, 
maximum 60 millió Ft lehet. 

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír 
alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 
változtatható. 

A pályázatot és a csatolandó mellékelteket 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), 
valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt 
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével kell 
beküldeni. 

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám: TAMOP-5.2 .2 /08/1 

Közreműködő Szervezet: 
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda 

Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 
1385 Budapest, Postafiók 818. 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „ESZA Európai 
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 
1385 Budapest, Rb.: 818" raktárbérleti címzést kell feltüntetni. 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás 
kódszámát (TAMOP-5.2.2/08/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött 
adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes 
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány 
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tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt 
adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. 

A pályázatok benyújtása a felhívás megjelenését követő 10. naptól, 2009. február 15-ig 
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos. 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ honlapján 
talál (www.nfu.hu), felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos 
ügyfélszolgálata nyújt. 

Az NFÜ ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638. 

7 

http://www.nfu.hu


£,<u [A€ltéy~LB~\ 

I. 
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Társadalmi Megújulás Operatív Program 

„Építő közösségek", 
közművelődési intézmények az élethosszig tartó 

tanulásért 
1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer 

felnőttképzési kapacitásának bővítésére 

című pályázati felhíváshoz 

Kódszám: 
TÁMOP-3.2.3. /08/1/KMR 

(Közép-magyarországi régió) 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

Alapvető cél 

A humánerőforrás fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy javuljon a gazdaság 
versenyképessége, a foglalkoztathatóság javítása, a munkavállalók ismeretei és 
képességei megfeleljenek a munkaerő-piaci követelményeknek, s ezáltal a munkaerő 
kínálata lefedje a gazdaság fejlődése által támasztott újabb és újabb igényeket. 

Ezt hivatottak elősegíteni - többek között - a közművelődési intézmények által kidolgozott 
és lebonyolított képzési programok. Kiemelt jelentőségű, hogy a közművelődési 
intézmények mind szélesebb körében legyenek elérhetőek, hozzáférhetőek a felnőttek 
tanulását segítő szolgáltatások, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokra, kistérségekre, és településekre. 

A pályázat közvetlen célja, hogy a közművelődési intézmények - az intézményi 
akkreditáció megszerzését követően - képessé és alkalmassá váljanak a felnőttképzésről 
szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott felnőttképzést segítő szolgáltatások 
nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására, a képzéseket követően a 
résztvevők munkaerő-piaci és egyéb kompetencia-változásának vizsgálatára. További cél 
a közművelődési intézmények által biztosított felnőttképzési szolgáltatások körének 
bővítése, valamint a közművelődési szakemberek képzése, hogy a felnőttoktatásban 
résztvevő közművelődési szakemberek is rendelkezzenek megfelelő kompetenciákkal. 

A foglalkoztathatóság javítása mellett fontos a hatékonyság és a minőség 
követelményeinek érvényesülése, a közművelődési intézmények felnőttképzési 
kapacitásának, valamint a felnőttképzés megvalósulását elősegítő feltételek bővítése. 
Egyfajta nyitás szükséges a művelődési tevékenységet folytató szervezetek részéről 
annak érdekében, hogy a felnőttképzési tevékenység megalapozásával, - lehetőség 
szerint a munkaügyi szervekkel, a területileg illetékes Munkaügyi Központtal és 
kirendeltségeivel történő partneri kapcsolat kialakításával - a jövőben bővüljön az 
intézmény szolgáltatásainak köre. 

A pályázat célja, hogy a közművelődési intézmények és minél több potenciális munkáltató 
közt olyan kapcsolat alakuljon ki, amely lehetővé teszi a képzések gyakorlati helyszínen 
történő megvalósulását, illetve a képzettség megszerzését követően a célcsoport 
kiképzett, munkára felkészült tagjainak foglalkoztatását. 

A pályázati program keretében létrehozott szolgáltatások hatására változik a 
közművelődési intézmények környezetében a tanuláshoz és a munkához kötődő attitűd, 
továbbá az elhelyezkedési nehézségekkel küzdők munkaerő-piaci részvételének 
lehetősége növekszik. 

Rendelkezésre álló forrás 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 187.500.000 
forint. 

A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú 
tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a 
fordítható. 

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 



B. PÁLYÁZÓK KÖRE 

Jogi forrna 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak önállóan, 
vagy konzorciumi formában: 

1. közművelődési intézmények (az 1997. évi CXL. törvény szerint), 

2. közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési 
megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat - az 1997. 
évi CXL törvény szerint, 

3. fenti intézmények fenntartói. 

A fentiekben felsoroltakon belül a pályázók köre a KSH gazdálkodási formakódok szerint: 

312. Központilag felügyelt költségvetési szerv 321 Helyi önkormányzati végrehajtó 
költségvetési szerv 

322 Helyi önkormányzat által felügyelt 
költséqvetési szerv 

323 Helyi kisebbségi önkormányzati 
véqrehajtó költségvetési szerv 

324 Helyi kisebbségi önkormányzat által 
felüqyelt költséqvetési szerv 

342 Köztestület által felügyelt 
költséqvetési szerv 

352 Országos kisebbségi önkormányzat által 
felügyelt költségvetési szerv 

529 Egyéb egyesület 

531 Szakszervezet 532 Eqyéb munkavállalói érdekképviselet 
541 Kamara 549 Eqyéb köztestület 
551 Egyház 552 Önálló eqyházi intézmény 
553 Eqyház önálló szervezete 559 Egyéb eqyházi szervezet 
569 Eqyéb alaDÍtvánv 571 Közhasznú társaság vagy non-profit 

gazdasági társaság formájú jogutódja 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit 
szervezet 

571 Közhasznú társaság vagy non-profit 
gazdasági társaság formájú jogutódja 

Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a jelen pályázat 
feltételei szerint, a közművelődési intézmény, Ml. közművelődési feladatellátásra a helyi 
önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezet fejlesztésére fordítható. 

Konzorciumi formában történő pályázáshoz konzorciumi együttműködési megállapodást 
kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta (12. számú melléklet) 
alapján. 

A konzorcium összetételére vonatkozó előírások: 

• A megyei közművelődési szolgáltató és tanácsadó központok és a felnőttképzési 
akkreditációval már rendelkező intézmények kizárólag konzorciumban 
pályázhatnak és kötelesek ellátni a konzorcium vezetését is. 

• A konzorcium minimum 2, maximum 5 tagból állhat, beleértve a konzorciumvezető 
szervezetet is. 

• Egy konzorciumban maximum egy felnőttképzési akkreditációval rendelkező 
konzorciumi tag vehet részt. 

• Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, és csak egy pályázatban vehet részt, 
beleértve a konzorciumi tagságot is. 

• Minden egyes konzorciumi tagnak meg kell felelnie a pályázókkal szemben 
támasztott feltételeknek, követelményeknek. 



Méret 

Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns. 

C. PÁLYÁZAT TARTALMA 

Támogatható tevékenységek köre 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Minden pályázó, konzorciumoknál minden konzorciumi tag esetében: 

• a tananyagfejlesztést megalapozó, a helyi munkaerő-piaci igényeket és 
sajátosságokat feltáró elemzés elkészítése; 

• legalább egy új, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzési program kidolgozása és 
akkreditálása1; 

• a közművelődési szakemberek felkészítése képzési tevékenység végzésére; 

• képzésenként minimum 10, maximum 30 fő részvételével legalább két, minimum 
90 órás, a helyi igényekhez igazodó felnőttképzés2 megszervezése és 
lebonyolítása, melyből az egyik a pályázó által a jelen pályázat keretében 
kidolgozott tananyagra épül, a további(ak) pedig adaptált program(ok); 

• felnőttképzési konzultációs szolgáltatás kialakítása; 

• help desk típusú (tanulást segítő) tevékenységek; 

• figyelemfelkeltő kommunikációs kampány (legalább a helyi média bevonásával); 

• a támogatott programmal kapcsolatos nyilvánosság biztosítása a megvalósító 
intézmény, vagy a fenntartó szervezet honlapján. 

Felnőttképzési akkreditációval nem rendelkező pályázó, konzorciumoknál 
minden felnőttképzési akkreditációval nem rendelkező konzorciumi tag 
esetében: 

• az intézményi felnőttképzési akkreditációs folyamat lefolytatása, az intézményi 
akkreditáció megszerzése; 

Felnőttképzési akkreditációval rendelkező konzorcium vezető esetében: 

• a konzorciumi tagok részére mentorálás, szakmai tanácsadás, és egyéb 
segítségnyújtás a projekt megvalósításában, amelynek ki kell terjednie minimum 
az alábbiakra: 

1 Az új felnőttképzési program kidolgozásakor adaptálni szükséges a HEFOP keretében kifejlesztett vagy egyéb 
tananyagokat, jó gyakorlatokat, kiegészítve a helyi munkaerő-piaci igényekre és sajátosságokra reflektáló saját 
kidolgozású elemekkel az alábbi arányok figyelembe vételével: adaptált tananyag 70-90%, saját kidolgozású, 
specifikus elemek 10-30%. 
2 A képzésbe kizárólag a C . l l pontban felsorolt hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai vonhatók be 
résztvevőként. 



o közreműködés a szükségletfelmérési terv készítésében; 

o közreműködés a célcsoport meghatározásában; 

o közreműködés a projektterv összeállításában; 

o segítségnyújtás a pályázat összeállításában; 

o segítségnyújtás a szakmai megvalósításban; 

o közreműködés a felnőttképzési program kidolgozásában; 

o szakmai segítségnyújtás az akkreditációs folyamatban; 

o adminisztratív és pénzügyi tanácsadás. 

Tájékoztatás, nyilvánosság: 
A pályázó a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről 
és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A 
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei" című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv" tartalmazza. 
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott 
"Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő I I I . 
számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint a fentiekben hivatkozott 
„Arculati Kézikönyvben" szereplő „C" tájékoztató táblát, a projektzárást követően pedig a 
„D" típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának 
helyszínén/helyszínein. 

Az egyéb választható, illetve a bírálatnál előnyt jelentő támogatható tevékenységeket a 
Pályázati Útmutató Cl .2, Cl.3 és Cl.4 pontjai tartalmazzák. 

Nem támogatható tevékenységek köre 

A Pályázati útmutató C l . l , Cl .2, C l .3 ; Cl.4 és Cl.5 pontokban felsoroltakon kívül más 
tevékenység nem támogatható. 

A Cl.4 pontban felsoroltakon kívül egyéb beruházási típusú (ERFA típusú) tevékenység 
nem támogatható. 

Projekt területi korlátozása 

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a Közép-Magyarországi Régió területén 
megvalósuló fejlesztés támogatható, vonatkozik ez konzorciumban történő pályázás 
esetében minden megvalósulási helyszínre. 

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 

Támogatás formája 

A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 
juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. 

http://www.nfu.hu


Támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 
A támogatási intenzitás számítása a 85/2004. (IV. 19.) Korm. Rendelet alapján történik. 

Támogatás összege 

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: 

• egyéni pályázók esetében minimum 10 millió Ft, maximum 30 millió Ft, 

• konzorciumok esetében minimum 20 millió Ft, maximum 100 millió Ft. 

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a jelen Pályázati útmutató vonatkozó 
pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik. 

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 

1. Befogadási kritériumok 

2. Tartalmi értékelési kritériumok 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír 
alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 
változtatható. 

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag 
a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által rendszeresített kitöltő program 
alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. 

A pályázatot papír alapon 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 2 
elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott 
küldeményként vagy csomagként a következő címre kell beküldeni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám: TAMOP-2008-3.2.3/08/1/KMR 

Közreműködő Szervezet: 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

1055 Budapest, Bihari János u. 5. 

Az elektronikus formában beadott adatlap, illetve a projekt adatlap nyomtatott 
példányának minden oldala ugyanazt a kitöltő program által generált vonalkódot és 
azonosító számsort kell, hogy tartalmazza. Kérjük, hogy az adatlap elektronikus 
beadásához az .xdat kiterjesztésű fájlt használja! 

http://www.nfu.hu


Kérjük, hogy a CD/DVD lemezen és annak tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati 
Felhívás kódszámát (TAMOP - 3.2.3/08/1/KMR), a pályázó nevét és címét. Kérjük, 
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az 
adathordozó épségéről! 
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt 
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány 
tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt 
adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéröl a pályázó köteles gondoskodni. 
A pályázatok benyújtása 2008. december 0 1 . - 2009. február 10. közti időszakban 
lehetséges kizárólag postai úton, legkésőbb 2009. január 30-i postabélyegzővel. A 
pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.nfu.hu/ honlapról 
tölthetőek le. További felvilágosítás a 06 40 638 638 számon, a http://www.nfu.hu/  
honlapon, illetve írásban az nfutainfu.qov.hu e-mail címen kapható. 

A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a részletes pályázati útmutató, 
valamint a pályázati adatlap és kitöltési útmutató, amelyek együtt tartalmazzák a 
pályázathoz szükséges összes feltételt. 

http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/
http://nfutainfu.qov.hu


1. oldal, összesen: 1 

Varga Noémi 

Feladó: "Csornai Károly" <csornai_karoly@kobanya.hu> 
Címzett: "noemi varga" <varga_noemi@kobanya.hu> 
Elküldve: 2009. január 15. 13:01 
Tárgy: Fw: TAMOP-5.2.2 pályázathoz adatkérés 

— Originál Message — 
From: Fecske Károly 
To: 'Csornai Károly' 
Sent: Thursday, January 15, 2009 12:21 PM 
Subject: RE: TÁMOP-5.2.2 pályázathoz adatkérés 

Tisztelt Csornai Úr I 
A kívánt helység a Hős utcában kétféle módon oldható meg . 

meglévő üres óvóhely átalakítással, Viszont ez nem feltétlenül természetes fényű helység, 
magasföldszint 3 lakásának megürítése és összevonása után kialakítható helységekkel. A 15/A 

épületben van olyan egymás mellett lévő 3 db Önkormányzati lakás ami a célnak megfelelne. Sajnos 
a lakók kihelyezése vagy megüresedő lakásokba átcsoportosítása idő igényes és készség kérdése a 
lakók részéről. 

Az átalakítások költsége igénytől függően 5-6 MFt -o t érhet e l . 
Tisztelettel Fecske Károly 

From: Csornai Károly [mailto:csornai_karoly@kobanya.hu] 
Sent: Thursday, January 15, 2009 11:21 AM 
To: Fecske Károly 
Cc: noemi varga; Ronyecz Róbert; gábor kovács 
Subject: TÁMOP-5.2.2 pályázathoz adatkérés 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Fecske Kárloy Vezérigazgató Úr 
részére 

Kedves Károly! 

Az elmúlt időszakban meghirdetésre került a TÁMOP-5.2.2 kódszámú pályázat a hátrányos helyzetű térségek 
támogatására.A pályázatot olyan települési szegregátumban lehet megvalósítani, amely minimum egy 
háztömbből áll.és az alacsony státuszú lakosság aránya meghaladja az 50 %-ot illetve a 0-5 éves gyerekek 
száma legalább 50 fő. Ezen kritériumoknak a Szociállis Főosztály javaslata alpján a Hős utca 15 a-b épületek 
területe vélhetően megfelel. 
A pályázat egyik feltétele , hogy a program lebonyolításához egy Gyerekház céljára megfelelő 
ingatlant /ingatlanrészt / kell biztosítant.A programnak min.70 nm-es, kültéri kapcsolat lehetőségével 
rendelkező, száraz, világos térben kell megvalósulnia, amelyben van legalább egy 30 nm-es szoba a 
gyerekek foglalkoztatására, egy kisebb helyiség beszélgetésekre,irodai feladatokra, továbbá fürdőszoba, 
melegítő konyha, előtér, és biztosított továbbá a kültéri foglalkozás lehetősége. 

Kérem vizsgáljátok meg, hogy a jelzett területen a fent leírtakat hol lehet megvalósítani és ennek kialakítási 
költsége kb. mennyibe kerül. 

Várom gyors válaszod. 

Köszönettel: Csornai Károly 

2009.01.16. 
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