
PROJEKT ÖTLET BEMUTATÁSA 

 

Felhívás kódja: TOP-5.3.1-16 

Felhívás címe: A helyi identitás és kohézió erősítése 

 

Felhívás célja: települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és 

cselekvőképességének fejlesztése 

 

A projekttől elvárt eredmények: 

● fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata 

● a helyi civil társadalom megerősödik, ez segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és 

az önálló cselekvési képességek erősítését 

● erősödik a civil aktivitás 

● kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi 

identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés 

● a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen 

erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek 

életében 

 

A projekt megvalósítási helyszíne, ún. célterülete: 

A célterület lakosságszáménak el kell érnie legalább az 500 főt és nem haladhatja meg a 15 ezer főt. 

 

A célcsoport nagyságának függvényében a projektméret kb. 15-55 millió Ft lehet. 

 

Amennyiben a célterület több településből áll, akkor azoknak egymással határosnak kell lenniük, vagy 

egy közös önkormányzati hivatalhoz szükséges tartozniuk. 

 

Fentiek alapján az alábbi településekből álló célterület kijelölése javasolt: 

 

Célterületet alkotó települések Lakónépesség (fő) 

Medgyesegyháza  3 527 

Kevermes  2 001 

Pusztaottlaka  450 

Kaszaper  1 878 

Nagybánhegyes  1 206 

Medgyesbodzás  1 026 

Almáskamarás  852 

Nagykamarás  1 343 

 12 283 

 

A célcsoport nagyságának megfelelő projektméret: 45 millió Ft. 

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

 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2018. január 1 - 2022. június 30. (54 hónap) 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29. 

 



 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a projekt keretében kötelezően megvalósítandó és választható 

tevékenységeket is, amelyek leírása (Részletek oszlop) megfelel a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és 

szakmai elvárások pontjában rögzítetteknek. 

 

Tevékenység Részletek 

Projekt előkészítés 

Megalapozó dokumentum Megalapozó dokumentum elkészítése a Felhívás és a Segédlet a Megalapozó 

dokumentum elkészítéséhez című szakmai melléklet alapján. 

A dokumentum terjedelme megközelítőleg 30 oldal. 

Mellékletei: 

1. Célterület elhelyezkedése (térkép) 

2. Előzetes-célcsoport elemzés 

3. Igényfelmérés (legalább 2 helyi intézmény, szervezet által adott, a projekt 

szükségességét indokló, támogató javaslat) 

4. Konzorciumi partnerek szakmai megfelelőségének igazolása 

5. A területspecifikus mellékletekben meghatározott értékelési szempontoknál előírt 

külön dokumentum (amennyiben releváns) 

Projektmenedzsment biztosítása 

Projektmenedzser A konzorcium vezetője vállalja, hogy a projekt teljes időtartama alatt 1 fő 

projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony keretében, akinek munkaideje eléri a heti 20 

órát. 

 

A projektmenedzser feladatai: 

- a projekt irányítása, a kitűzött célok és a támogatási szerződésben tett vállalások szem 

előtt tartásával, 

- a szakmai és pénzügyi folyamatok koordinálása, 

- a közreműködő szakemberek tevékenységének összehangolása, 

- a szükséges adminisztratív feladatok végrehajtásának irányítása, 

- a projekt előrehaladásának követése és azzal kapcsolatos jelentések tétele, 

- kockázatkezelés, 

- minőségbiztosítás, 

- dokumentációs és kommunikációs tevékenységek elvégzése, 

- esélyegyenlőségi felelősként a szervezeti eljárások kidolgozásával, képzések 

szervezésével, a közönség értő tájékoztatásával erősíti a diszkriminációmentes és 

egyenlő esélyeket biztosító szervezeti kultúra kialakítását. 

 

A munkaköri leírás a megvalósítási időszak kezdetére készül el, amelyben a konkrét 

feladatok meghatározása megtörténik. 

Pénzügyi vezető A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a konzorcium vezetője 

vállalja, hogy 1 fő pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony keretében, akinek 

munkaideje heti 20 órát. 

 

A pénzügyi vezető feladatai: 

- a projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása, azaz a projekt cash flow biztosítása, 

- a kifizetési kérelmek és kapcsolódó beszámolók elkészítése, 

- a pénzügyi teljesítések tervezése és bonyolítása, 

- a változásbejelentési és/vagy szerződésmódosítási kérelmek pénzügyi vonatkozású 

részeinek elkészítése, 

- kapcsolattartás a közreműködő szervezettel a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatosan, 

- a projektszintű pénzügy kezelése, ezen belül felelőssége, hogy a partnerek a tételeket 

megfelelő helyre, illetve elkülönítetten könyveljék a projekttel kapcsolatos költségeket 

 

A munkaköri leírás a megvalósítási időszak kezdetére készül el, amelyben a konkrét 

feladatok meghatározása megtörténik. 

Szakmai vezetés biztosítása 



Szakmai vezető A konzorcium vezetője vállalja, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai 

feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében 1 fő szakmai vezetőt alkalmaz 

munkaviszony keretében, akinek munkaideje heti 40 óra. 

 

A szakmai vezető feladatai: 

- a megalapozó dokuentumban és a cselekvési tervben foglalt tevékenységek 

megvalósításának irányítása a kitűzött célok elérése érdekében, 

- az indikátorok és a műszaki-szakmai elvárások teljesítésének monitoringja, at ehhez 

megfelelő nyomonkövetési rendszer felállítása, 

- nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat 

- együttműködik az együttműködő partnerekkel és egyéb partnerekkel, 

- figyelemmel kíséri, hogy a megvalósításban részt vevő könyvtárak, közművelődési és 

muzeális intézmények legalább egy munkatársa (vagy intézmény hiányában a 

településen helyi közösséggel foglalkozó személy) részt vegyen a „Cselekvő 

közösségek” kiemelt projekt által biztosított képzéseken, 

- figyelemmel kíséri, hogy a települések vezetői részt vegyenek a „Cselekvő közösségek” 

kiemelt projekt által biztosított szakmai tapasztalatcseréken, 

- figyelemmel kíséri a konzorciumvezető település értékgyűjtési tevékenységét és 

gondoskodik róla, hogy az értékgyűjtési tevékenységbe a Megyei Értéktár Bizottság 

delegáltja is bevonásra kerüljön, valamint arról, hogy legalább 4 HÉB ülést bonyolítsanak 

le a projekt megvalósítása alatt. 

 

A munkaköri leírás a megvalósítási időszak kezdetére készül el, amelyben a konkrét 

feladatok meghatározása megtörténik. 

Szakemberek alkalmazása 

Helyi közösségfejlesztő A konzorcium vállalja, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt közösségfejlesztési 

folyamatainak megfelelő színvonalú megvalósítása közösségfejlesztőt alkalmaz 

munkaviszony keretében, akiknek munkaidejük heti 40 óra. 

 

A közösségfejlesztők bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre 

segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. Ennek 

érdekében feladatuk legalább az alábbi területekre terjednek ki: 

 - ösztönzik a lakosságot a közösségfejlesztési folyamat kezdeményezésében és 

megvalósításában, 

 - kapcsolatot építenek a településeken a lakossággal, civil szervezetekkel, kulturális 

intézményekkel, azok munkatársaival, kulturális szakemberekkel, településvezetőkkel, 

 - közreműködnek a cselekvési terv elkészítésében, 

 - biztosítják a cselekvési tervben foglalt tevékenységek megvalósítását. 

 

A munkaköri leírás a megvalósítási időszak kezdetére készül el, amelyben a konkrét 

feladatok meghatározása megtörténik. 

Szakmai program megvalósítása 



Helyi cselekvési terv elkészítése A helyi cselekvési terv elkészítése a közösségi tervezési folyamattal kezdődik: 

 - a térség, település, településrész aktuális társadalmi, gazdasági helyzetének és 

mobilizálható erőforrásainak feltárása a lakosság bevonásával, 

 - intézményi, ágazatközi együttműködések kialakítása a humán közszolgáltatást nyújtó 

intézményekkel, szervezettek (önkormányzati, civil, egyházi, piaci szervezetek is), 

konkrétumok mentén 

 - az eredmények és az abból eredő cselekvési és fejlesztési szükségletek, javaslatok 

közösségi megvitatása. 

 

A közösségi tervezés alatt az alábbi módszerek kerülnek alkalmazásra: 

- közösségi interjúk (legalább 30 db), 

- az interjúk eredményeit összefoglaló 8-12 A/5-ös oldal terjedelmű füzetek, 

- közösségi beszélgetések az interjúk eredményeinek megvitatására, 30-50 fő 

részvételével, legalább 2 alkalommal, 

- közösségi felmérés 8-12 A/4-es oldal terjedelmű kérdőívek segítségével, 

- a kérdőívek eredményeit összefoglaló 25-30 A/5-ös oldal terjedelmű kiadvány 

elkészítése, 

- közösségi tervező, intézményközi műhelyek és jó gyakorlatok meglátogatása, 

- közösségi beszélgetések a helyi közösségi cselekvési terv összeállítása érdekében, 

legalább összesen 30-50 fő részvételével, legalább 8-10 alkalommal a helyi cselekvési 

terv elkészültéig havonta egy alkalommal 

 

A közösségi tervezés után elkészül a helyi cselekvési terv: 

- célterületenként 

- legalább a projekt megvalósítási időtartamára és további két évre vonatkozóan 

- célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, amely a 

települési vagy térségi identitás egy vagy több értéke mentén szerveződik (pl.: történelmi, 

kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, 

új-gazdaság stb.) 

 

A tevékenységek a szakmai tartalom bemutatásával, a helyi cselekvési terv 

elkészítésének módszertani iránymutatásai alapján kerülnek teljes egészében 

kidolgozásra és elkészülnek a település(ek), településrész(ek) rendezvénynaptára(i) is. 

Közösségi tevékenységek 

történeti feltárása és elérhetővé 

tétele - szakember alkalmazása 

A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének 

történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele elsősorban a közművelődési, 

muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek együttműködésével. A tevékenység megvalósításába bevont 

intézménnyel, szervezettel együttműködési megállapodást köttetik konkrétumok mentén 

a projekt megvalósítási ideje alatt. A tevékenység célja a működési tapasztalatok, 

közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárása, bemutatása és megőrzése a 

kontinuitás fenntartása és új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. 

Találkozások, interjú, dokumentumelemzés, kutatás elvégzése érdekében 1 fő 

szakember (a település, megye közművelődési, múzeumi, könyvtári, levéltári 

munkatársa) bevonása megbízási jogviszony keretében. 

Közösségi tevékenységek 

történeti feltárása és elérhetővé 

tétele - kiállítás megnyitó 

A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének 

történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele elsősorban a közművelődési, 

muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek együttműködésével. A tevékenység megvalósításába bevont 

intézménnyel, szervezettel együttműködési megállapodást köttetik konkrétumok mentén 

a projekt megvalósítási ideje alatt. A tevékenység célja a működési tapasztalatok, 

közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárása, bemutatása és megőrzése a 

kontinuitás fenntartása és új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. 

 

A történeti feltárás eredményeit a közösségszervezők kiállítások keretében teszik 

elérhetővé, amelyek helyszínei elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári 

intézmények, megtekintésük ingyenes. A kiállítások megnyitójára rendezvényt 

szerveznek. 



Közösségi akciók, 

tevékenységek, események 

Közösségi akciók, tevékenységek, események minden esetben a fejlesztési célokhoz 

kötődnek, megvalósításuk szükségessége a helyi cselekvési terv kialakítása során merül 

fel és az adott program tervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi 

lakosok részt vesznek. Az események egy felépített tematika, koncepció mentén 

valósulnak meg, lebonyolítására legalább 36 hónap áll rendelkezésre és az adott 

településen, településrészen, térségen kívüli helyszínen is megvalósíthatóak, azonban a 

program résztvevői továbbra is a támogatási kérelemben megjelölt célcsoport tagjai 

lehetnek. 

 

Ilyen lehet például: 

- helyi hagyományok feltárása és felelevenítése; 

- közösségi eredmények bemutatása; 

- közösségek szomszédolása (szomszédos közösséget megismerő közös 

tevékenységek szervezése: szomszédünnep, közösségi térkép készítése); 

- közösségi helyismereti kiállítások megszervezése; 

- közösségi találkozók szervezése (pl.: elszármazottak találkozója, közös névnapok, 

újszülöttek napja stb.); 

- hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények, szervezése 

 

A közösségi akciók, tevékenységek, események konkrét meghatározása a közösségi 

tervezés részeként, a helyi cselekvési terv elkészítésének folyamán történik. 

 

Legalább negyedévente egy megvalósítása kötelező, azaz 36 hónap alatt 12 

alkalommal. 

Programok, folyamatok A programok, folyamatok minden esetben a fejlesztési célokhoz kötődnek, 

megvalósításuk szükségessége a helyi cselekvési terv kialakítása során merül fel és az 

adott program tervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosok részt 

vesznek. Az események egy felépített tematika, koncepció mentén valósulnak meg, 

lebonyolítására legalább 36 hónap áll rendelkezésre és az adott településen, 

településrészen, térségen kívüli helyszínen is megvalósíthatóak, azonban a program 

résztvevői továbbra is a támogatási kérelemben megjelölt célcsoport tagjai lehetnek. 

 

Ilyen lehet például: 

- helyi erőforrások feltárása: 

 o tanítana-tanulna katalógus (tankatalógus, tudástár); 

 o helyi, megyei értékek feltárása, értékőrzés (pl.: helyi értéktár bizottság megalapítása, 

működtetése); 

 o közösségi eredmények bemutatása, közösségi kiállítás rendezése. 

- a helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és 

a könyvtárak, muzeális és közművelődési intézmények bevonásával: 

 o helytörténetet kutató közösségek alapítása, működtetése; 

 o „falukönyv”, közösségi kalendárium készítése; 

 o helyi események adatbázisának építése; 

 o helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

 o helyi szellemi kulturális örökség feltárása, bemutatása 

- tanulókörök szervezése, 

- népismereti tábor, 

- generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok; 

- művelődő közösségek (pl.: olvasókör, múzeumbaráti kör, örökségklub, helytörténeti 

egyesület, amatőr és népművészeti klubok, szakkörök, film- és könyvklubok) 

megszervezése, működésének szakmai támogatása; 

- képzési fórumok megszervezése, működésének szakmai támogatása; 

- ismeretterjesztő előadássorozatok; 

- egyéb kulturális programok, programsorozatok 

 

A programok, folyamatok konkrét meghatározása a közösségi tervezés részeként, a helyi 

cselekvési terv elkészítésének folyamán történik. 

 

A tervezést követően félévente legalább egy új program, illetve folyamat elindítása 

kötelező. 36 hónap alatt 6 félév van, azaz az első félévben 1 indul el, és a második 

félévben folytatódik, míg egy újabb is elindul. Összesen 6 tevékenység indul el, és 

folytatodik, összesen 21 alkalommal. 



A helyi nyilvánosság fórumai A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése minden 

esetben a fejlesztési célokhoz kötődnek, megvalósításuk szükségessége a helyi 

cselekvési terv kialakítása során merül fel és az adott program tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében a helyi lakosok részt vesznek. 

 

Ilyen lehet például: 

- honlap; amely a "Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. dokumentum alapján készül; 

- közösségi oldal; 

- mobil applikáció; 

- földi sugárzású vagy internetes rádió; 

- kábel vagy internetes televízió; 

- nyomtatott, illetve elektronikus újság, hírlevél; 

- hirdető táblák, oszlopok, információs felületek kialakítása, fejlesztése 

 

A felsoroltak közül legalább kettő megteremtése, illetve továbbfejlesztése megvalósul, a 

megvalósításban a helyi lakosoknak szerkesztőként és tartalom-előállítóként is részt 

veznek (ide nem értve a projekt előtt már létező médiumok rész- vagy főállású 

munkatársait), tehát a fórumok konkrét meghatározása a közösségi tervezés részeként, 

a helyi cselekvési terv elkészítésének folyamán történik. 

Részvételi fórumok A részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése tevékenység 

keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit értékelik, az érzékelt hatásokat 

elemzik és a helyi cselekvési tervet aktualizálják. 

Ilyenek lehetnek például: 

- párbeszédkörök; 

- kerekasztalok; 

- szomszédsági tanácsok, közösségi bizottságok 

 

A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező a részvételi fórumok 

elindítása/meglévők fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az 

első évben legalább négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal. A helyi 

cselekvési terv a 18. hónapra készül el, így a 2. évben 4 alkalommal, majd a 3, 4 és 5 

évben 2-2-2 alkalommal kell valósuljanak a pályázati útmutató szerint, azonban a 

módszertani segédlet az alábbiak szerint definiálja: Aktív tagoknak (lakosok, közösségek, 

intézményi szereplők stb.) megtartott fórumokon legalább 20-25 fő, lakossági 

érdeklődőknek megtartott fórumokon legalább 60-100 fő részvétele elvárt. 

Alkalmak mindösszesen: 8-12 alkalom / év 

 

A cselekvési terv utáni fél évben 4, majd a következő 2 évben 8-8, végül az utolsó fél 

évben 4 alkalommal, összesen 24 alkalommal valósulak meg a részvételi fórumok. 

Közösségi információs pont 

kialakítása 

Széles hozzáférést biztosító, könnyen megközelíthető helyen lévő tájékoztatási pont 

kialakítása annak érdekében, hogy a lakosság megbízható és naprakész felvilágosítást 

kapjon a települések életére hatást gyakorló legfontosabb közhasznú (helyi, köznapi, 

mindennapi, közérdekű, közösségi, általános) inforrmációkról: önkormányzati hírek; 

programajánlatok; kultúra, szabadidő, sport; oktatás; szolgáltatások; utazás, 

vendéglátás; egészségügy, szociális ellátás; hirdetések stb. 

 

Az adott információs pont a településen belül vagy kulturális intézményhez kötődik, vagy 

esetlegesen közösségi alapú szolgáltatásként jelenik meg a fejlesztői folyamat hatására. 

 

Az információs pont kialakításának lehetséges formái: 

- honlap készítése, üzemeltetése; 

- közösségi oldal készítése, üzemeltetése; 

- mobil applikáció készítése, üzemeltetése; 

- földi sugárzású vagy internetes rádió üzemeltetése; 

- kábel vagy internetes televízió működtetése; 

- nyomtatott, illetve elektronikus újság, hírlevel kiadása; 

- hirdető táblák, oszlopok, információs felületek kialakítása; 

- egyéb más tájékoztatási forma megvalósítása 

 

Az információs pont elérhetőségét és nyitva tartását minden helyen hirdetni szükséges. 



Stratégiai dokumentumok 

megújítása 

A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó 

dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak 

– a 3. d) pont szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben 

releváns megújítása: 

a) helyi esélyegyenlőségi program, 

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet. 

c) egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt 

irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum. 

 

A megújítandó dokumentumok konkrét meghatározása a közösségi tervezés részeként, 

a helyi cselekvési terv elkészítésének folyamán történik. 

 

A megújításról szóló közösségi beszélgetések, szakmai műhelyek legalább 4-5 

alkalommal valósulnak meg, résztvevői legalább 30-50 fő. 

Képzések szervezése a helyi 

közösségnek 

A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása és a projekt hosszú 

távú hasznosulása érdekében képzések szervezése az alábbi résztvevőkkel: 

- a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat 

generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), 

- szakemberek, 

- település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), 

- közigazgatásban dolgozók. 

 

4 képzési program (többnapos, bentlakásos) megvalósítása például az alábbi témákban: 

- közösségi munka, 

- közösségi tervezés, 

- projektmenedzsment, 

- helyi nyilvánosság, 

- speciális érdeklődési kör szerint, pl. háztáji gazdálkodás, környezetvédelem, 

szegénységben élők támogatása stb. 

 

A képzési programok konkrét meghatározása a közösségi tervezés részeként, a helyi 

cselekvési terv elkészítésének folyamán történik. 

Tapasztalatcsere biztosítása A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása és a projekt hosszú 

távú hasznosulása érdekében tapasztalatcsere alkalmak megtartása az alábbi 

résztvevőkkel: 

- a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat 

generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), 

- szakemberek, 

- települések vezetői. 

Szakemberek képzése A program megkezdését követő legfeljebb 3 éven belül a megvalósításban részt vevő 

közösségfejlesztő(k), a konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, 

könyvtári, muzeális intézmény legalább egy-egy munkatársa és a szakmai vezető 

közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt szerez az alábbi képzési 

lehetőségek egyikének keretében: 

- az SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai 

programkövetelmény alapján engedélyezett felnőttképzési program; 

- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 

képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján akkreditált, 

legalább 120 óra időtartamú, közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési 

program; 

- 55 345 02 azonosító számú Közösségfejlesztő animátor OKJ képzés; 

- Közösségszervező BA szak; 

- közösségi és civil tanulmányok MA szak. 



Bűnmegelőzést és közbiztonság 

javítását segítő programok 

Olyan bűnmegelőzési programok megvalósítása, amelyek a helyi közösség tagjainak 

bevonásával az elkövetővé válás vagy áldozattá válás, illetve a bűnalkalmak 

csökkentésével kívánja a közbiztonságot javítani: 

- helyi bűnmegelőzési stratégiák kidolgozása és megvalósítása; 

- a helyi közösség biztonságérzetét negatívan befolyásoló problémák megoldására 

alkalmas módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása; 

- tudatosságnövelés; 

- a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település 

közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába; 

- gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása; 

- a lakosság biztonságérzetének növelését célzó intézkedések; 

- együttműködés, információáramlás javítása, hálózatépítés; 

- bűnmegelőzési szakemberek, nevelési, oktatási és kulturális intézmények 

(közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények), továbbá fenntartóik, valamint civil 

szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése, továbbképzések; 

- az áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését 

és a bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek 

enyhítését célzó programok. 

 

A program során az alábbi módszerek legalább egyikét kötelező alkalmazni: 

- tudatosságnövelés, az önvédelem képességének fokozása; 

- együttműködés, információáramlás javítása; 

- kontroll biztosítása a veszélyeztetett területeken; 

- prekriminális állapotok, veszélyhelyzetek felismerése és megszüntetése. 

 

A program során alkalmazható eszközök például: 

- szituációs bűnmegelőzési eszközök, különös tekintettel a bűnmegelőzés technikára és 

az építészeti bűnmegelőzés eszközeire; 

- médiakampány; 

- lakossági előadások, bemutatók; 

- szakemberek képzése; 

- szakmai és lakossági fórumok; 

- szakmai és lakossági kiadványok; 

- figyelemfelhívó táblák, jelzések; 

- szakmai és lakossági jelzőrendszer működtetése; 

- információáramlás javítása; 

- élménypedagógiai foglalkozás. 

 

A programok megvalósításába rendőr oktató bevonható. 

 

A program során alkalmazott konkrét módszerek meghatározása a közösségi tervezés 

részeként, a helyi cselekvési terv elkészítésének folyamán történik. 

Közlekedésbiztonsági programok A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó 

szemléletformáló kampány megvalósítása az alábbi lehetséges tevékenységek 

megvalósításán keresztül: 

o kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, 

rendezvények, bebiciklizés megvalósítása; 

o információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ 

szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása; 

o szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár); 

o Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia, „Biztonságosan közlekedni egy élet 

úton” egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, 

óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.); 

o gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) 

megvalósítása. 

 

A tevékenységek konkrét meghatározása a közösségi tervezés részeként, a helyi 

cselekvési terv elkészítésének folyamán történik. A tevékenység részeként kerékpárosok 

közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló kampány valósul meg. 

Kötelező nyilvánosság  

Aloldal A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 

aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig 

C tábla A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 



Fotódokumentáció Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

Térképtér TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

Eszközbeszerzés  

Eszközbeszerzés A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése a helyi cselekvési tervben 

foglaltakhoz igazodva (a Felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó 

tevékenységekhez kapcsolódóan) 

  

 

 

 

 

 

 


