
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Valamennyi rendezvényre vonatkozó általános feltételek 

A szolgáltatási díj magában foglalja: 

 a rendezvényeket a helyi igényeknek megfelelően kell kialakítani, megvalósítani, erről előzetes 

egyeztetéseket kell folytatni az adott település polgármesterével,  

 a projekt keretében alkalmazott közösségszervezővel egy a konzorcium területére vonatkozó 

rendezvénynaptár összeállítása, 

 előzetes szervezés,  

 érintettek felkutatása, 

 koordináció, a program megrendezéséhez szükséges előzetes hatósági bejelentések megtétele, 

valamint a szükséges engedélyek beszerzése (rendőrség, katasztrófavédelem, artisjus, stb.), 

 szükség esetén zenei szolgáltatás bejelentése mellett a jogdíjak megfizetése, 

 a rendezvények promótálása, az adott rendezvény időpontja előtt 2 héttel meg kell kezdeni 

(plakátok: min. 20 db A3-as plakát kihelyezése a konzorcium településein (Tarnalelesz, Pétervására 

4-4 db, a többi település 2-2 db); plakátok meg kell feleljenek a mindenkor hatályos Széchenyi 

2020 Kedvezményezetti Arculati Kézikönyvben foglalt előírásoknak) 

 a helyszín kiválasztása, esetleges bérélése, 

 a helyszín előkészítése, 

 a programok lebonyolításához szükséges teljeskörű infrastrukturális, tárgyi és technikai feltételek 

biztosítása, 

 a program teljeskörű lebonyolítása, 

 helyszínen szükséges mennyiségű szervező és lebonyolító biztosítása (a megadott minimumok 

figyelembevételével), 

 ellátás, catering biztosítása legalább a minimálisan elvárt résztvevőszám erejéig,  

 a helyszín rendbetétele, a hulladék elszállítása a rendezvényt követően, 

 az 1 – 12. rendezvényeken résztvevők számának el kell érnie a projekt hatóterületén élő lakosság 

10 %-át. 

A 2., 4., 7., 8. és 12. rendezvénynek elsősorban külső, szabadtéri helyszínt kell választani, de a szervezés 

során, lehetőség szerint, meg kell oldani a rendezvény zárt térbe költöztethetőségének a lehetőségét, 

rossz időjárás esetére, amennyiben egy rendezvény a rossz időjárási viszonyok miatt mégis elmarad, 

úgy azt egy későbbi időpontban meg kell rendezni, ezen okból kifolyólag Megrendelő többletköltség 

megfizetésére nem kötelezhető, Ajánlattevőnek úgy kell megtennie ajánlatát, hogy megbizonyosodott 

arról, hogy a megajánlott ár fedezi az ajánlatkérésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítését.  



A többi rendezvény esetén meg kell vizsgálni a szabadtéri helyszín választás lehetőségét. 

A programok teljesítésigazolásának módja 

1.-12. esetén 

 Rendezvényenként és helyszínenként összefoglaló beszámoló min. 12.000 karakter terjedelemben 

a megbízó által előre kiadott formátumban.  

 Rendezvényenként és megvalósítási helyszínenként min. 20 db, min. 2448 x 3264 ~ 8,0 MP 

felbontású fénykép elektronikus formában. Törekedni kell arra, hogy tömegfelvételek készüljenek, 

amennyiben ez nem lehetséges abban az esetben, ha valamely személy(ek) vélelmezhetően 

egyértelműen felismerhető(ek) lesz(nek) a felvételen, úgy az érintett személy(ek) írásbeli 

hozzájárulása szükséges (Ptk 2:48 § (1) szerint) a fotó felhasználhatóságának biztosítása érdekében. 

Az elkészült és átadott fotókért semmiféle jogdíj vagy kezelési díj nem számolható fel a megbízó(k) 

felé. 

 Rendezvényenként és helyszínenként, legalább a megjelölt minimálisan elvárt létszámnak 

megfelelő számú jelenlétet igazoló jelenléti ív, az előre kiadott formának megfelelően. 

A 13. program esetén 

 A megrendezésre kerülő kerekasztal megbeszélésekről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melynek terjedelme a megbeszélés időtartamától és tartalmától függően változik. A 

jegyzőkönyvnek a megbízó által előre kiadott formátumnak kell megfelelnie. 

 Kerekasztal megbeszélésenként 5 db, min. 2448 x 3264 ~ 8,0 MP felbontású fénykép elektronikus 

formában. Törekedni kell arra, hogy a fotókon a résztvevők ne legyenek egyértelműen 

felismerhetők. Amennyiben ez nem lehetséges abban az esetben az érintett személy(ek) írásbeli 

hozzájárulása szükséges (Ptk 2:48 § (1) szerint) a fotó felhasználhatóságának biztosítása érdekében. 

Az elkészült és átadott fotókért semmiféle jogdíj vagy kezelési díj nem számolható fel a 

megrendelő(k) felé. 

 Kerekasztal megbeszélésenként, legalább a megjelölt minimálisan elvárt létszámnak megfelelő 

számú jelenlétet igazoló jelenléti ív, az előre kiadott formának megfelelően. 

A teljesítésigazolásra szolgáló dokumentumokat elektronikus formában (CD-re írva, beszámolók, 

jegyzőkönyvek, amennyiben releváns nyilatkozatok PDF formátumban, a fényképek JPEG, JPG, vagy 

PNG formátumban), valamint a fényképek kivételével, eredeti, aláírt papíralapú formában, 1 pld-ban 

kell átadni a megvalósítási helyszín szerinti település polgármesterének. 

A képzések megvalósításának ütemezése 

A rendezvények megvalósi idejének kezdete:  A szerződés aláírását követő haladéktalanul 

meg kell kezdeni az egyeztetést az érintett települések polgármestereivel. 



A rendezvények megvalósításának legvégső határideje: 2020.03.30. 

Az egyes rendezvények tartalma 

1. Toborzás  

A rendezvény célja: A humán közszolgáltatások ellátását meghatározó meglévő és hiányzó humán 

kapacitás és szaktudás feltérképezését (vállalkozó feladata) követően, toborzás szervezése legalább 100 

fő számára, akik jelenleg munkanélküliek, inaktívak, vagy olyan munkaképes korú lakosok, akik 

jelenlegi munkahelyükkel elégedetlenek és a humán közszolgáltatás területén szeretnének 

lehelyezkedni. 

Programelemek: A konzorciumot alkotó településeken, a humán közszolgáltatásban működő 

intézmények (pl.: önkormányzat, közös hivatal, óvoda, iskola, szociális szolgáltató stb.) 

vezetői/munkatársai közreműködésével tartott, az intézményeket ill. az ott folyó, elsősorban a 

hiányterületeken végzett/végzendő munkát, valamint az alkalmazás feltételeit bemutató tájékoztatók.  

A rendezvényen résztvevő intézmények részére, a rendezvény területén, az igényeiknek megfelelő 

kisebb helyszíneket kell biztosítani. 

A rendezvény ideje alatt 1 fő hosztesz vagy moderátor biztosítása a vállalkozó feladata. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő lakosságból a humán közszolgáltatásokban elhelyezkedni vágyó 

személyek, potenciális alkalmazottak (aki az egyik helyszínen részt vett a rendezvényen, az másik 

helyszínen nem számít bele a létszámba) 

Bevonandó lebonyolítók száma: 1 fő 

Catering: sós és édes apró péksütemény, kávé, üdítő, víz 

2. Család és gyermekjóléti szolgálatokat támogató programok  

A rendezvény célja: Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében 

szabadtéri program lebonyolítása, az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ bevonásával. Az 

elsősorban aktív korú lakosságot és azok családjait megszólító programnak legalább négy kisebb 

helyszínből kell állnia, ahol a családok legalább a deviáns viselkedés megelőzéséről, a családban 

előforduló krízishelyzetek kezelési módjáról, a gyermekneveléshez kapcsolódó ismeretekről, valamint 

életvezetést segítő foglalkozásokon juthatnak információhoz. 

Programelemek: A rendezvényen legalább 4 kisebb helyszínt/sátrat kell kialakítani, az egyes 

helyszíneken releváns végzettséggel rendelkező szakember bevonásával (4 fő a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. része szerint a 

családsegítő és/vagy az esetmenedzser és/vagy a tanácsadó és/vagy a szociális asszisztens munkakörök 

betöltéséhez szükséges végzettség) az adott témához (deviáns viselkedés; családban előforduló 

krízishelyzet; gyermeknevelés; életvezetés) kapcsolódó előadások (min. 2-2 db) és foglalkozások (min. 

2-2 db) (pl. személyiségfejlesztő, szocializációs készségek fejlesztését, családi kötelék erősítését, 

szabadidő hasznos eltöltését célzó, életvezetést segítő stb.) tartása. 

A program ideje alatt a gyerekek számára ugrálóvár arcfestés, játszóház és kézműves foglalkozások, 1 

fő animátor, valamint a szükséges eszköz és anyagigény biztosításával. 



Zenei szolgáltatás, min. egy ismert fellépő biztosítása, helyi amatőr csoportoknak (pl.: tánc, zene, ének 

stb.) színpadi fellépési lehetőség biztosítása, ezen csoportok felkutatása és meghívása. 1 fő műsorvezető 

biztosítása a vállalkozó feladata. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő lakosságból a humán közszolgáltatásokban elhelyezkedni vágyó 

személyek, potenciális alkalmazottak (egy résztvevő egy főnek számít akkor is, ha több 

foglalkozáson/előadáson vett részt) 

Bevonandó lebonyolítók száma: 6 fő 

Catering: egytálétel, ital 

3. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok  

A rendezvény célja: Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, melynek célja - az étkeztetés 

biztosítása mellett - készségfejlesztő szabadidős programokban való részvétel, az életre nevelés 

technikájának elsajátítása, szakszerű felügyelet mellett, játékos feladatokon keresztül. 

Programelemek: Tarnaleleszen és Pétervásárán 4-4 db, Erdőkövesden 2 db, Váraszón, 

Szentdomonkoson, Ivádon és Fedémesen 1-1 db, 5 napos, napközis tábor szervezése.  

A táborok ideje alatt folyamatos pedagógus felügyeletet kell biztosítani (1 fő pedagógus).  

A tábor minden napja alatt (kivéve a kirándulás), folyamatos elfoglaltságot, a szabadidő hasznos 

eltöltésére irányuló, készségfejlesztő programokat kell biztosítani/szervezni. (sportfoglalkozások, 

készművesfoglalkozások, különböző játékos feladatok stb.) A foglalkozásokhoz szükséges anyagok és 

eszközök biztosítása a vállalkozó feladata. 

A táborok ideje alatt egy-egy egynapos kirándulást kell szervezni olyan helyszínre, ahol a résztvevő 

gyermekek kulturális és vagy történelmi és vagy kulturális örökségünkkel ismerkedhetnek meg.  

Vállalkozó feladata a kirándulásokkal kapcsolatban az utazás, valamint a múzeumi ill. egyéb belépők 

biztosítása. 

A tábor ideje alatt a főétkezést a szociális gyermekétkeztetés keretében az Önkormányzatok biztosítják, 

vállalkozó a catering keretében az egyéb napközbeni ellátást biztosítja. Ez alól kivétel az egész napos 

kirándulás, melynek során a főétkezés biztosítása is a vállalkozó feladata. 

Célcsoport: Szociális gyermekétkeztetésre jogosult általános iskolás korú gyermekek 

Alkalmak száma: 14 alkalom 

Bevonandó lebonyolítók száma: 1 fő 

Catering: sós és édes apró péksütemény, szendvics, üdítő, víz 

4. Kulturális és hagyományőrző programok 

A rendezvény célja: A konzorciumban résztvevő települések mindegyikén legalább 1 alkalommal egy, 

a kulturális értékek megőrzését, a hagyományok ápolását célzó, közösségfejlesztést támogató 

rendezvény megtartása tervezett, a települések közösségi tereinek igénybevételével, kihasználtságuk 

növelésével. 

Programelemek: A programokon a helyben még megtalálható hagyományos népi mesterségek 

bemutatására kell lehetőséget teremteni, vállalkozó feladata ezen népi mesterek felkutatása és 

meghívása a rendezvényre, számukra bemutató/bemutatkozó helyeket biztosítani. 



Helyi termelők, árusok, helyi termékeket előállítók felkutatás, meghívása, számukra 

bemutató/bemutatkozó hely biztosítása, saját termék árusítás lehetőségének, feltételeinek biztosítása. 

Helyi hagyományokat (népszokások, népi hagyományok, népi foglalkozások stb.) bemutató kiállítás 

berendezése. 

A gyerekek számára népi játszó- és kézművesház, 1 fő animátor és a szükséges eszközök, anyagok 

biztosítása. 

Lehetőséget kell biztosítani hagyományőrző csoportoknak (néptánc, népzene, népdal) színpadi 

fellépésre, bemutatkozásra, ezen csoportok felkutatása és meghívása. 1 fő műsorvezető biztosítása a 

vállalkozó feladata. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság 

Bevonandó lebonyolítók száma: 2 fő 

Catering: egytálétel, üdítő, víz 

5. Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

A rendezvény célja: A konzorciumot alkotó településeken élő fiatalok számára alapműveltségi 

vetélkedők és rövid előadások keretében a vidéki életre neveléshez szükséges ismeretek átadása, 

közösségi szemlélet népszerűsítése, helyben maradásuk ösztönzése. Az iskolaköteles életkort követően 

az alapkészségek fejlesztésére nyílik lehetőség játékos vetélkedők keretében interaktív módon. 

Programelemek: A fiataloknak szóló, a vidéki élet értékeit, előnyeit „bemutató”/összefoglaló vetélkedő 

(csoportos, vagy egyéni) szervezése, mely nem csak kérdések és válaszok (teszt) formájában valósul 

meg, hanem többségében játékos, interaktív, valamilyen cselekvést igénylő feladatok megoldásából áll. 

A legjobban teljesítők díjazása, az ajándékok/nyeremények biztosítása, min. 2.000 Ft értékben. 1 fő 

játékvezető biztosítása vállalkozó feladata. 

A program ideje alatt az érdeklődők kézműves foglalkozásokon (pl.: makettkészítő, foltvarró, kosárfonó 

stb.) is részt vehetnek. Vállalkozó feladata a szükséges anyagok és eszközök, valamint a szükséges 

foglalkozásvezető(k) biztosítása. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő fiatalok, első sorban középiskolások és NEET fiatalokra (18-30 

év). 

Bevonandó lebonyolítók száma: 2 fő 

Catering: sós és édes apró péksütemény, üdítő, víz 

6. Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?”  

A rendezvény célja: Fiatalokat érintő továbbtanulási, képzési tájékoztatók tartás a helyi iskolák, képző 

intézmények részvételével, tájékoztatók tartás a térségben elérhető ösztöndíjakról, a képzéseket követő 

képzéshez és lakhatáshoz kapcsolódó előadások tartása.  

Programelemek: Helyi munkaadók, kormányhivatal helyi kirendeltségének, helyi iskola, a TOP-5.1.2-

15-HE1-2016-00003 kódszámú, „Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben” elnevezésű 

pályázat munkatársainak, esetlegesen jegyzők, valamint egy felsőoktatási intézmény bevonásával 

tájékoztatók tartása, a fiataloknak az iskola/képzés befejezését, oktatási rendszerből való kilépést követő 

lehetőségeikről. 

Helyi vállalkozók: Mivel foglalkoznak? Ehhez milyen szakember szükségleteik vannak (üres 

álláshelyek)? Milyen képzéseket érdemes elvégezni a foglalkoztathatóság érdekében? 



Pétervásárai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: Miben tud segíteni a Foglalkoztatási osztály? 

Milyen támogatásokat lehet igénybe venni a fiataloknak a foglalkoztathatóságuk elősegítése érdekében? 

Milyen lehetőségeik vannak az önfoglalkoztatásnak/vállalkozóvá válásnak? Milyen képzéseket 

indítanak/terveznek indítani, ezeken való részvételnek milyen feltételei vannak? 

Középfokú oktatási intézmény: Milyen képzéseket lehet elérni az iskolában, a középszintű végzettséggel 

már vagy még nem rendelkezőknek. 

TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 pályázat: Milyen lehetőségeket biztosít a pályázat a fiatalok számára? 

Helyi jegyzők: Milyen ösztöndíjlehetőségek állnak a fiatalok rendelkezésére? Milyen lakhatási 

támogatásokat tudnak igénybe venni? (amennyiben van ilyen) 

Felsőoktatási intézmény: Tájékoztató az intézmény képzési palettájáról (érettségire épülő képzések, 

felnőttképzések, duális képzések, felsőfokú oklevéllel rendelkezők lehetőségei, esetlegesen doktori 

képzések). Milyen ösztöndíjak, támogatások érhetők el az egyetemen? 

A tájékoztatókat követően, kötetlen beszélgetés formájában lehetőséget kell biztosítani, hogy a fiatalok 

az előadókkal személyesen is kapcsolatba léphessenek, egyeztethessenek. 

A rendezvény ideje alatt 1 fő hosztesz és 1 fő moderátor biztosítása a vállalkozó feladata. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő fiatalok, első sorban középiskolások és NEET fiatalok (18-30  

Bevonandó lebonyolítók száma: 2 fő 

Catering: sós és édes apró péksütemény, kávé, üdítő, víz 

7. Egészség és sport nap  

A rendezvény célja: A sportnap célja az egészségtudatos életmód terjesztése. A program alkalmával a 

résztvevők kipróbálhatják a különböző mozgási formákat. A nap folyamán különböző vetélkedők, 

versenyek, valamint közös sporttevékenységek garantálják a jó hangulatot. Egészségfejlesztési, sport-, 

szabadidős és szünidős programok, csapat labdajátékok (pl. kézilabda) bemutató, profi játékosokkal. 

Célunk, hogy mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbb sportolási lehetőséget. A nap folyamán a 

résztvevők egészségügyi szűréseken is részt vehetnek. 

Programelemek: Helyi sportszervezetek/egyesületekkel együttműködve látványos sportbemutatók 

szervezése, minimum 3 sportág bemutatása. A helyben elérhető sportágakon túl olyan sportolási 

lehetőségek bemutatása, amik helyben nem érhetők el (pl. kézilabda) sportáganként 1 fő aktív sportoló 

bevonásával. 

Sportversenyek szervezése felnőttek, valamint gyerekek részére, továbbá olyan sportversenyek 

szervezése, amin egy család közösen indulhat (pl.: apa-fiú, anya-lány, apa-lány, anya-fiú). A legjobban 

teljesítők díjazása, az ajándékok/nyeremények biztosítása, min. 2.000 Ft értékben. 1 fő játékvezető 

biztosítása a vállalkozó feladata. 

Zenei alappal rendelkező, irányított testmozgás/tömegsport szervezése, ehhez 1 fő oktató biztosítása. 

A rendezvény területén kisebb helyszínen (pl.: sátor) testmozgás tanácsadási pontot kell kialakítani 

szakember (1 fő mozgásterapeuta vagy edző vagy testnevelőtanár végzettségű) bevonásával, a 

szükséges szemléltető anyagok/kérdőívek stb. biztosítása mellett. 

A rendezvényen egy kisebb, de megfelelő méretű helyszínt (pl.: sátor) kell biztosítani egészségügyi 

programok megvalósítására, ahol az érdeklődők szűrővizsgálatokon vehetnek részt, projekt szinten min. 

100 fő szűrésének meg kell valósulnia. Emellett a szakemberek életmódváltoztatási, táplálkozási 

tanácsadást is végeznek. A tanácsadást, előre kiadott minta szerinti tanácsadási naplóban szükséges 



vezetni. Legalább az alábbi szűrővizsgálatok elvégzésének lehetőségét kell biztosítani: 

vérnyomásmérés; koleszterinszint mérés; Findrisk; vércukorszint mérés, magasságmérés; 

testsúlymérés; bőrredő mérés (testzsír tömeg mérés) BMI számítás; derék-csípő arány vizsgálat; cél 

testsúly meghatározás. A szűrésekre biztosítani szükséges, a minimálisan elvárt szervező számon felül, 

1 fő (belgyógyász vagy háziorvos szakvizsgával rendelkező) szakorvost, 1 fő asszisztenst. 

A program ideje alatt zenei szolgáltatás biztosítása, helyi amatőr csoportoknak (pl.: tánc, zene, ének 

stb.) fellépési lehetőség biztosítása, ezen csoportok felkutatása és meghívása. 1 fő műsorvezető 

biztosítása vállalkozó feladata. 

A gyerekek számára arcfestés, játszóház és kézműves foglalkozások, 1 fő animátor, valamint a 

szükséges eszköz és anyagigény biztosításával. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság 

Bevonandó lebonyolítók száma: 10 fő 

Catering: egytálétel, üdítő, víz 

8. Közösségfejlesztő információs nap  

A rendezvény célja: A család, mint közösség, kiemelt jelentőséggel bír. Ennek az egységnek a 

kialakítása és fenntartása nehéz feladat, amelyben segíteni próbál az ingyenes családi információsnap, 

ahol a résztvevők tájékoztatókon, vetélkedőn vehetnek részt.  

Programelemek:  

Lehetőséget kell biztosítani a helyi civil szervezetek számára a bemutatkozásra, részükre a rendezvény 

területén kisebb helyszíneket (pl.: pavilonsátor) kell biztosítani erre a célra, ahol a szervezetek a 

tevékenységükkel kapcsolatos információkat nyújthatnak az érdeklődőknek. Vállalkozó feladata ezen 

szervezetek felkutatása és meghívása. 

Kisebb helyszínen tájékoztató pontot kell kialakítani, ahol az érdeklődők a család- és lakhatási 

támogatásokról, ezek elérhetőségéről, igénylésüknek módjáról. Vállalkozó feladata ezen információk 

összegyűjtése és a tájékoztató pontot működtetése. Vállalkozó feladata az információs pont 

működtetéséhez 1 fő biztosítása. 

Szintén kisebb helyszínen kell biztosítani a projekt megvalósítói számára, ahol a projektről és a további 

programokról kaphatnak információt a résztvevők. 

Az információs pontokon elérhető információk alapján vetélkedőt kell szervezni (tesztkitöltés), a 

vetélkedőn legjobban teljesítők között ajándékokat kell kiosztani (legjobb 3). Vállalkozó feladata az 

ajándékok/nyeremények biztosítása, min. 2.000 Ft értékben. 1 fő játékvezető biztosítása vállalkozó 

feladata. 

A nap folyamán folyamatos színpadi előadásokat, táncbemutatókat kell szervezni, fellépési lehetőséget 

kell biztosítani a konzorciumot alkotó települések amatőr művészeti és hagyományőrző csoportjai 

számára. Vállalkozó feladata ezen csoportok felkutatása és meghívása.  

A fellépők közötti, illetve a holt időkben zenei szolgáltatást kell nyújtani. 

1 fő műsorvezető biztosítása vállalkozó feladata.  

A program ideje alatt a gyerekek számára arcfestés, játszóház és kézműves foglalkozások, 1 fő animátor, 

valamint a szükséges eszköz és anyagigény biztosításával. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság 



Bevonandó lebonyolítók száma: 4 fő 

Catering: egytálétel, üdítő, víz 

9. A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések 

közötti kapcsolatok fejlesztése  

A rendezvény célja: Testvértelepülési kapcsolatok felelevenítése, megerősítése, jó gyakorlatok 

elsajátítása, fiatalok közösségépítése 

Programelemek: A programokra meg kell hívni az adott település partner ill. testvértelepüléseit, a 

meghívandó településekről előzetesen egyeztetni szükséges az adott települések polgármestereivel.  

A program során lehetőséget kell biztosítani a helyi, illetve a meghívott testvér, illetve 

partnertelepülések, amatőr művészeti csoportjainak színpadi fellépésére, bemutatkozásra, ezen 

csoportok felkutatása és meghívása vállalkozó feladata. 

Lehetőséget kell biztosítani a meghívott vendégek és a helyi lakosság, illetve a településvezetők közötti 

információ és vagy tapasztalatcserére, akár kötött (pl.: fórum), akár kötetlen (pl.: fogadás, vacsora) 

formában. 

Lehetőséget kell teremteni a helyi termelők, árusok, helyi termékeket előállítók részére a 

bemutatkozásra/termékeik árusítására. Ezen termelők felkutatása, meghívása, számukra bemutatkozó 

hely biztosítása, saját termék árusítás lehetőségének, feltételeinek biztosítása vállalkozó feladata. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság 

10. Innovatív előadások  

A rendezvény célja: A projekt keretében zenei (Máltai Szimfónia program), színjátszó programok 

megvalósítása, színházi előadásokkal a kamaszkort átlépő fiatalok motiválását, települési közösségek 

önműködő mechanizmusait kell megteremteni. 

Programelemek: A településeken már működő amatőr csoportokkal egy-egy műsor/előadás betanítása. 

A betanulást követően az előadások megszervezése, és lebonyolítása. 

Az előadások betanításához, megrendezéséhez 1 fő (lehet ugyanaz a személy minden helyszínen) 

pedagógus végzettséggel rendelkező személyt kell biztosítani. 

A bemutatókon 1 fő hosztesz biztosítása vállalkozó feladata. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság (nézők) 

Bevonandó lebonyolítók száma: 2 fő 

Catering: sós és édes apró péksütemény, üdítő, víz (az előadásokon) 

11. Közszolgáltatási nyílt nap  

A rendezvény célja: Közszolgáltatási nyílt nap szervezése Pétervásárán, az Aranykapu Humán 

Szolgáltató Központ közreműködésével. 

Programelemek: A human közszolgáltatások területén működő intézményeknél/szervezeteknél nyílt nap 

szervezése, ahol a résztvevők megismerkednek az adott intézménnyel/szervezettel, az ott folyó 

munkával, az intézmény/szervezet vezetőjének vagy egy munkatársnak a segítségével. 



Az intézmények bemutatásán túl, be kell mutatni az adott intézményben elérhető humán 

közszolgáltatásokat, azok elérhetőségének módját, feltételeit. 

Egy nyíltnap alkalmával a lehető legtöbb, az adott településen elérhető közszolgáltató 

intézményt/szervezetet be kell mutatni, meg kell látogatni egymást követő időpontokban, hogy a 

résztvevők minél több intézménnyel/szervezettel meg tudjanak ismerkedni. 

A rendezvény ideje alatt 1 fő hosztesz vagy moderátor biztosítása a vállalkozó feladata. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság (egy résztvevő egy főnek számít akkor is, ha több 

intézményt/szervezetet látogat meg) 

Bevonandó lebonyolítók száma: 1 fő 

Catering: sós és édes apró péksütemény, kávé, üdítő, víz 

12. Eltérő kultúrák bemutatását célzó rendezvények  

A rendezvény célja: A konzorciumban résztvevő települések bevonásával a Konzorciumvezető 

közreműködésével, szabadtéri, közösségi programok, vetélkedők szervezése, melynek középpontjában 

a helyi kisebbségek állnak. Lehetőséget teremtve a nemzetiségi értékek, hagyományok bemutatására, 

együttműködési lehetőségek feltérképezésére, nemzetiségi önkormányzat bemutatkozására, nemzetiségi 

műsorok népszerűsítése, terjesztése. 

Programelemek: Színpadi programok: nemzetiségi táncbemutató, nemzetiségi népviseleti bemutató, 

nemzetiségi népzenei fellépők, egy ismertebb nemzetiségi zenész meghívása. 1 fő műsorvezető 

biztosítása vállalkozó feladata. 

A rendezvény területén külön-külön kisebb helyszíneken a nemzetiségre jellemző mesterségek, 

nemzetiségi kulturális és gasztronómiai bemutató szervezése. A gasztronómiai bemutatón kóstolási 

lehetőséget is biztosítani kell. 

A program ideje alatt a gyerekek számára arcfestés, játszóház és kézműves foglalkozások, 1 fő animátor, 

valamint a szükséges eszköz és anyagigény biztosításával. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén élő teljes lakosság 

Bevonandó lebonyolítók száma: 2 fő 

Catering: egytálétel (gasztronómiai bemutató), üdítő, víz 

13. Közlekedési kerekasztal  

A rendezvény célja: A közlekedés által érintett szervezetek (volán, önkormányzatok, munkáltatók) 

működtetésével közszolgáltatási kerekasztal létrehozása, melynek működtetése a projekt során 

folyamatos. A kerekasztal célja a különféle közlekedési cégek által üzemeltetett járatok összehangolása, 

átszállások koordinálása. 

Programelemek: Kerekasztal megbeszélések összehívása és lefolytatása, ahol az önkormányzatok és az 

érintettek tájékoztatást kapnak a tervezett menetrendi változásokról, összegyűjtik a menetrend 

módosítását igénylő javaslatokat, észrevételeket a közösségi közlekedés színvonalának javítása 

érdekében, ezeket közösen megvizsgálják, és javaslato(ka)t dolgoznak ki a menetrendi irányelvekben 

meghatározott elvárások figyelembe vételével a hivatásforgalmat kiszolgáló valós utazási igények 

lehetőség szerinti teljesítésére. 



A kerekasztalmegbeszéléseket a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel., mint a közösségi 

közlekedés megrendelőjével előre egyeztetett időpontban kell megtartani. 

A rendezvényre meghívót kell küldeni a célcsoport tagok közül az önkormányzatoknak, a járási 

hivatalnak, a tankerületi központnak a nagyobb civil szervezeteknek, a KTI-nek és a VOLÁN 

társaságnak, a helyi munkaadókat plakátok útján kell értesíteni. 

A lakosoknak a rendezvények előtt lehetőséget kell biztosítani, hogy észrevételeiket igényeiket előre 

írásban közölhessék. Ezen igényeket összesítve kell a kerekasztal elé terjeszteni. 

A rendezvény ideje alatt 1 fő hosztesz vagy jegyzőkönyvvezető és 1 fő moderátor biztosítása a 

vállalkozó feladata. 

Célcsoport: A projekt hatóterületén található települések önkormányzatai, a helyi munkaadók, a 

Pétervásárai Járási Hivatal, az Hatvani Tankerületi Központ, mint iskolafenntartó, azon civil 

szervezetek, melyek tagságának méreténél fogva reprezentatívan képviselik a lakosságot, illetve a 

lakosság egyes csoportjait, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., mint a közösségi 

közlekedés megrendelője, a helyi VOLÁN társaság, mint közszolgáltatók. 

Bevonandó lebonyolítók száma: 2 fő 

Catering: sós és édes apró péksütemény, kávé, üdítő, víz 

Megvalósítási helyszínek és a helyszíneken megtartandó rendezvények 

Erdőkövesd 

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 

Bevonandó személyek min. száma: 20 fő (célcsoporttag) 

Táborok száma: 2 db 

Kulturális és hagyományőrző programok 

Bevonandó személyek min. száma: 40 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

Bevonandó személyek min. száma: 5 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?” 

Bevonandó személyek min. száma: 5 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Egészség és sport nap 

Bevonandó személyek min. száma: 88 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közösségfejlesztő információs nap 

Bevonandó személyek min. száma: 30 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések 

közötti kapcsolatok fejlesztése 

Bevonandó személyek min. száma: 10 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 



Innovatív előadások 

Bevonandó személyek min. száma: 30 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

 

Fedémes 

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 

Bevonandó személyek min. száma: 10 fő (célcsoporttag) 

Táborok száma: 1 db 

Kulturális és hagyományőrző programok 

Bevonandó személyek min. száma: 28 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

Bevonandó személyek min. száma: 4 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?” 

Bevonandó személyek min. száma: 4 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Egészség és sport nap 

Bevonandó személyek min. száma: 32 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közösségfejlesztő információs nap 

Bevonandó személyek min. száma: 21 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések 

közötti kapcsolatok fejlesztése 

Bevonandó személyek min. száma: 5 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

 

Ivád 

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 

Bevonandó személyek min. száma: 10 fő (célcsoporttag) 

Táborok száma: 1 db 

Kulturális és hagyományőrző programok 

Bevonandó személyek min. száma: 28 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

Bevonandó személyek min. száma: 4 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?” 

Bevonandó személyek min. száma: 4 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Egészség és sport nap 

Bevonandó személyek min. száma: 32 fő (célcsoporttag) 



Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közösségfejlesztő információs nap 

Bevonandó személyek min. száma: 21 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések 

közötti kapcsolatok fejlesztése 

Bevonandó személyek min. száma: 5 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Innovatív előadások 

Bevonandó személyek min. száma: 30 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

 

Kisfüzes 

Kulturális és hagyományőrző programok 

Bevonandó személyek min. száma: 8 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

Bevonandó személyek min. száma: 1 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?” 

Bevonandó személyek min. száma: 1 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Egészség és sport nap 

Bevonandó személyek min. száma: 10 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közösségfejlesztő információs nap 

Bevonandó személyek min. száma: 6 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

 

Pétervására 

Toborzás 

Bevonandó személyek min. száma: 50 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Család és gyermekjóléti szolgálatokat támogató programok 

Bevonandó személyek min. száma: 400 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 

Bevonandó személyek min. száma: 40 fő (célcsoporttag) 

Táborok száma: 4 db 

Kulturális és hagyományőrző programok 

Bevonandó személyek min. száma: 120 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 



Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

Bevonandó személyek min. száma: 15 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?” 

Bevonandó személyek min. száma: 15 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Egészség és sport nap 

Bevonandó személyek min. száma: 137 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közösségfejlesztő információs nap 

Bevonandó személyek min. száma: 90 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések 

közötti kapcsolatok fejlesztése 

Bevonandó személyek min. száma: 15 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közszolgáltatási nyílt nap 

Bevonandó személyek min. száma: 50 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közlekedési kerekasztal 

Bevonandó személyek min. száma: 15 fő/alkalom (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

 

Szentdomonkos 

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 

Bevonandó személyek min. száma: 10 fő (célcsoporttag) 

Táborok száma: 1 db 

Kulturális és hagyományőrző programok 

Bevonandó személyek min. száma: 28 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

Bevonandó személyek min. száma: 4 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?” 

Bevonandó személyek min. száma: 4 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Egészség és sport nap 

Bevonandó személyek min. száma: 32 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közösségfejlesztő információs nap 

Bevonandó személyek min. száma: 21 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 



A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések 

közötti kapcsolatok fejlesztése 

Bevonandó személyek min. száma: 5 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

 

Tarnalelesz  

Toborzás 

Bevonandó személyek min. száma: 50 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 

Bevonandó személyek min. száma: 40 fő (célcsoporttag) 

Táborok száma: 4 db 

Kulturális és hagyományőrző programok 

Bevonandó személyek min. száma: 120 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

Bevonandó személyek min. száma: 15 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?” 

Bevonandó személyek min. száma: 15 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Egészség és sport nap 

Bevonandó személyek min. száma: 137 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közösségfejlesztő információs nap 

Bevonandó személyek min. száma: 90 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

A jó gyakorlatok megismertetését, és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések 

közötti kapcsolatok fejlesztése 

Bevonandó személyek min. száma: 30 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Eltérő kultúrák bemutatását célzó rendezvények 

Bevonandó személyek min. száma: 60 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Közlekedési kerekasztal 

Bevonandó személyek min. száma: 15 fő/alkalom (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

 

Váraszó  

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok 

Bevonandó személyek min. száma: 10 fő (célcsoporttag) 

Táborok száma: 1 db 

Kulturális és hagyományőrző programok 



Bevonandó személyek min. száma: 28 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Műveltségformáló és készségfejlesztő programok fiataloknak 

Bevonandó személyek min. száma: 4 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Fiatalok közösségépítése – „Hogyan tovább?” 

Bevonandó személyek min. száma: 4 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 2 alkalom 

Egészség és sport nap 

Bevonandó személyek min. száma: 32 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 

Közösségfejlesztő információs nap 

Bevonandó személyek min. száma: 21 fő (célcsoporttag) 

Alkalmak száma: 1 alkalom 


