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Szentes Város Alpolgármestere 
6600 Szentes, Kossuth tér 6.  
Témafelelős: Virág Olga 
Iktatószám: P-29838/2008   Tárgy: „Építő közösségek” -  
  közművelődési intézmények az egész  
  életen át tartó tanulásért c. 
Szentes Város Önkormányzat     pályázat beadása 
Képviselő-testülete 
 
Szentes        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámmal, „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az egész 
életen át tartó tanulásért címmel jelent meg az a pályázati kiírás, melynek átfogó célja a 
közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek 
keretében a gyermek és ifjúsági korosztály fejlesztése a  formális oktatást támogató és 
kiegészítő, új tanulási formák, nem formális és informális tanulási programok, 
szolgáltatások nyújtása útján. 
 
A pályázat konkrét céljai:  
1. A közművelődési intézmények atipikus, nem formális és informális oktatási-nevelési 
szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása, a tevékenységek oktatási, munkaerő-piaci és 
társadalmi relevanciájának és hatékonyságának erősítése.  
2. Az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális alkalmainak, tartalmainak és 
résztvevői körének bővítése a közművelődési intézményekben. 
3. Az iskolán kívüli képzés minél közvetlenebbül kapcsolódása a közoktatási és a munkaügyi 
rendszer megfelelő intézményeihez, ami konkrét együttműködési megállapodásokban ölthet 
testet.  
A fejlesztések hatásaként elsősorban a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség 
számára a közművelődési intézmények olyan kompetencia- és képességfejlesztő, akár egyénre 
szabott képzési programok nyújtására lesznek képesek, amelyeket ezek a csoportok máshol 
nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható. A programok 
révén a résztvevők tudásának, kompetenciáinak, egyúttal a munkaerő-piaci 
alkalmazkodóképességének növekedése, javulása várható. 
 
Az Európai Unió Strukturális Alapjainak (ERFA, ESZA) magyarországi támogatási 
konstrukciói közül ez az egyetlen, amely közművelődési intézmények programjait 
támogatja. A támogatási konstrukció összhangban az Európai Unió Lisszaboni Stratégiájával 
és a magyarországi közművelődési koncepcióval az egész életen át tartó tanulás biztosítását 
tűzte ki célul. A közművelődési intézményeknek ebben a célkitűzésben az iskolán kívüli nem 
iskolarendszerű úgynevezett nem formális és informális tanulási módok elterjesztése a 
feladata.  
 
Nem formális tanulás: szervezett tanulási célú, de elismert képesítést nem biztosító tanulás. 
A nem formális tanuláshoz sorolhatók mindazok a képzési céllal vállalt tanfolyami, 
műhelyszerű, szakkör szerű, távoktatási, magántanárral szervezett, illetve egyéni tanulási 
formák, amelyek az egyének kompetenciáinak kiegészítését, megerősítését, megszerzését 
szolgálják, de nem iskolai végzettség vagy szakképesítés megszerzését. A nem-formális 
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tanulás körébe sorolják a legtöbb munkahelyi tréninget, valamint a könyvtárak, a 
közművelődési intézmények, munkaerő-fejlesztő és -képző központok által szervezett 
tanfolyamok, nyelvtanfolyamok stb. látogatását, a magánórákat, tanodákat, illetve a roma 
közösségi házakban folyó tevékenységet. 
 
A konstrukció lehetőséget teremt a Szentesi Művelődési Központ számára, hogy a 
szentesi lakosság számára programokat szervezzen a hátrányos helyzetű csoportok 
iskolán kívüli felzárkóztatására, és a helyi tehetséges fialok felkarolására, támogatására. 
 
Támogatható tevékenységek: 
 
Valamennyi komponens esetében támogatható tevékenységek:  

- formális, nem formális vagy informális képzési alkalmak szakkörök, foglalkozások 
népszerűsítése, tájékoztató kiadványok, kommunikációs anyagok készítése.  

- formális, nem formális vagy informális képzések meghirdetése, a potenciális 
résztvevők toborzása, 

- formális, nem formális vagy informális képzés megszervezése és lebonyolítása,  
- lakossági motiváció, a formális, nem formális vagy informális képzésben maradást 

segítő mentorálás, utánkövetés. 
 
A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú 
tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható. 
Az átjárhatóság terhére támogatható:  
• képzések, programok szervezéséhez és hatékony lebonyolításához alkalmas kisléptékű 

infrastruktúra-fejlesztések (épített infrastruktúra beruházások, eszközbeszerzések, IKT- 
és egyéb szükséges műszaki infrastruktúra); 

• felnőttképzési konzultációs helyek kialakítása, ehhez szükséges eszközök és 
felszerelések beszerzése; 

• számítástechnikai és egyéb technikai feltételek biztosítása. 
 

C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések  
 
A pályázó intézmény az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül választhat: 

- az Aa) alkomponens teljes körű megvalósítása, vagyis a kulturális szakterület 
szakemberei komplex képzésének megvalósítása az 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 2. paragrafusában megfogalmazott  továbbképzési formák a.) 
típusának (az Oktatási és Kulturális Minisztérium által akkreditált, tanfolyam jellegű 
szakmai továbbképzés) megfelelően új képzés kidolgozásával vagy már létező képzés 
továbbfejlesztésével. Ehhez a pályázó intézmény 5 éves felnőttképzési gyakorlatának 
igazolása szükséges, és a Művelődési Központ munkatársai által kidolgozott képzési 
tematikák akkreditációját, valamint ezek általuk történő megvalósítását jelenti. 

- az Aa), Ab), Ac), B) Ca) Cb) D) és E) (al)komponensek közül legalább három 
megvalósítása 

 
A Szentesi Művelődési Központ által megvalósítani kívánt tevékenységek: 
 



 3 

Ab) A kulturális intézmények szakembereinek át- és továbbképzését célzó, a 
Rendeletben megfogalmazott továbbképzések megtartása; továbbá a Rendelet 2.§ (2) a) 
és/vagy b.) pontjának megfelelő képzéseken1 történő részvétel támogatása. 
Két fő közművelődési dolgozó továbbképeztetése a munkakörükhöz szükséges korszerű 
ismeretekre. 
 
B) Oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok támogatása. 
 

1. Készség és képességfejlesztő szakkörök a kreatív ipar területén, fotó szakkör, kézműves 
szakkörök, média szakkör. 

2. Kreatív táborok szervezése a fenti tevékenységekhez, fotó és média tábor, kézműves 
tábor. 

3. A fenti tevékenységeket bemutató közösségi rendezvények. 
4. Fiatal tehetségek klubja sorozat keretében, közösségi találkozók, alkotó táborok 

szervezése. 
 
Ca) Digitális kompetenciák fejlesztése (könyvtárral együttműködve, ugyanis csak a 
könyvtár felel meg a kiírásban megfogalmazott követelményeknek). 
 
1.Informatikai alapképzés az alábbi tartalmakkal: 
 
A modulok alapvető tartalma: 

o alapvető informatikai ismeretek,  
o digitális kommunikáció (elektronikus levelezés, internet használat, 

internetes telefonhasználat,  
o bevezetés az e-ügyintézésbe, e-közszolgáltatásokba, az Ügyfélkapu 

használatába,  
o lakossági segítségnyújtás a képzések során, mentorálás.. 

 
Cb) Nyelvi kompetenciákat fejlesztő programok (kizárólag hátrányos helyzetű 
csoportoknak). 
 

1. Szülők nyelvi kompetencia fejlesztése program. 
Az idegen nyelvi alapismeretekkel nem rendelkező szülők, a gyermekük nyelvtanárának 
segítségével tanulhatnak idegen nyelvet azonos tematikával, mint gyermekük. A programot 
minden szentesi általános iskolában el kívánjuk indítani, amennyiben a pályázati kiírás 
lehetővé teszi – jelenleg folyik az egyeztetés az NFÜ-vel ebben a tárgykörben. 
 
D) Demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése 
 

1. A demokratikus intézmények megismertetése a szentesi bentlakásos intézményekben 
lakók számára. 

a)A demokratikus döntéshozatal megismertetése a drámapedagógia eszközével (parlamenti 
döntéshozatal, bíróságok működése, jogvédő szervezetek megismerése). 
b) Egynapos látogatások szervezése, a Parlamentben, jogvédő szervezeteknél, bíróságokon. 
 
 
                                                           
1 a) az Oktatási és Kulturális Minisztérium által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés;  
    b) az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő iskolarendszeren kívüli formában, kulturális területre 
vonatkozó szakképesítést adó képzés 
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E) Megtartó képességet segítő közösségi programok támogatása (kizárólag hátrányos 
helyzetű csoportoknak). 
 

a) helytörténeti szakkör szervezése 
b) helyi népi örökség felelevenítése szakkör formájában, (kézműves örökség, zenei 

örökség, épített örökség megismerése) és ezekhez kapcsolódó kiadványok készítése. 
 
Egyéb előírások: A pályázat benyújtásának feltétele egy előzetes igényfelmérés, célcsoport 
elemzés és piackutatás elkészítése, melynek legcsekélyebb bekerülési költsége: 200 000 Ft, 
amely összeg az önkormányzat költségvetését terheli. 
Sikeres pályázat esetén ezek a költségek elszámolhatók. 
 
Támogatás intenzitása: 100% 
Támogatás mértéke: 20-100 millió forint 
Pályázó: Szentesi Művelődési Központ 
Fenntartási kötelezettség: 5 év 
 
 
………/2008(XII. 19.) Kt. 
 
Tárgy: TÁMOP-3.2.3/08/2 kódszámú, „Építő közösségek” – közművelődési intézmények 
az egész életen át tartó tanulásért c. pályázat beadása 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP-3.2.3/08/2 
kódszámmal, „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó 
tanulásért című pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:  
1. Egyetért az előterjesztésben bemutatott célokkal és a tervezett tevékenységekkel. 
2. Megvalósulásuk érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az említett pályázaton Szentes 

Város Önkormányzata részt vegyen és biztosítja az igényfelmérés elkészítésének 
szakértői díját, 200.000.- (azaz kettőszáz-ezer) forintot, mely sikeres pályázat esetén a 
projekt költségvetésének terhére elszámolható. Az 5 éves fenntartási kötelezettség az 
önkormányzat részéről többletkiadással nem jár. 

3. A pályázati dokumentáció elkészítésével és a pályázat határidőre történő benyújtásával 
megbízza a Szentesi Művelődési Központ vezetőjét. 

 
Határidő: 2008. január 15. 
Felelős: Varróné Szabó Ildikó 

 
 

A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes város alpolgármestere 
2. a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai 
3. a Szentesi Művelődési Központ 

 
Szentes, 2008. november 17. 
        Szűcs Lajos  
        alpolgármester 


