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A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat 

Közművelődési Intézete közműveldési 

intézményvezetői tanfolyamot indít.

A tanfolyamot ajánljuk intézményvezetőknek, aki újra pályázni 

kívánnak a vezetői beosztásra, valamint közművelődési 

szakembereknek és leendő intézményvezetőknek.

A továbbképzési program célja:

A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) b) pontjának történő 

megfelelés biztosítása, mely szerint közművelődési intézményben 

magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott 

bízható meg, aki a kulturális szakemberek szervezett képzési 

rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-

szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is 

nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes 

elvégzését okirattal igazolja.

További cél, hogy a szakmai továbbképzést elvégző – a megszerzett 

új ismeretek révén tudja még hatékonyabban működtetni és 

irányítani a jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a 

fenntartói elvárásoknak megfelelően a közművelődési intézményt. 

Lássa át és tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) 

dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az intézmény 

költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

Kinek ajánljuk a képzést?

Költségvetési szervként működő közművelődési intézmények azon 

intézményvezetői, akik újra pályázni kívánnak az intézményvezetői 

igazgatói állás betöltésére (jelenlegi igazgatók), valamint akik 

pályázhatnak a magasabb vezetői megbízásra (jelenlegi 

szakalkalmazottak).

Egyéb kulturális munkaköri célcsoport:

A közművelődési intézmény-hálózatban dolgozó olyan 

közalkalmazottak, akik közművelődési szakemberek, vezetők, akik 

munkakörében szervezési és vezetési feladatok tartoznak.

A továbbképzési program további lehetséges igénybevevőinek köre: 

Mindazok, akik az önkormányzatoknál a kulturális, közművelődési 

szakágazat megyei, helyi irányítói, vezetői, munkatársai, vagy a 

nonprofit, civil szféra munkavállalói, akik eltérő nagyságú 

településeken és a szakma különböző feladat ellátású 

intézményeinek vezetőiként irányítási feladatot látnak el, amelyek 

kapcsolódnak a közművelődési feladatellátáshoz.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:

Felsőfokú közművelődési szakirányú iskolai végzettség vagy nem 

szakirányú egyetemi/főiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú 

munkaköri szakvizsgával rendelkező szakképzettség. 

Egyéb feltétel: a közművelődési intézmény alaptevékenységének 

megfelelő a közművelődési feladatellátás területén eltöltött legalább 

három éves szakmai gyakorlat igazolása.

Az indítandó továbbképzési program csoport/jainak minimális 

létszáma: 12 fő.

A továbbképzési program képzési napjainak száma: 12 

A továbbképzési program tantervi egységeinek száma: 3

I. Vezetési-szervezési ismeretek (30 óra) II. Pénzügyi és gazdasági 

ismeretek (30 óra)

III. Államháztartási ismeretek (30 óra)

Tervezett időpont:

2012. januárjától (heti 2alkalom, 10.00 órától - 7 tanóra) Helyszín: 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai 

Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, Kecskemét, Katona József tér 8. 

I. em. 4-es terem

Képzési paraméterek: összóraszám: 90 óra, elmélet: 42 óra (47%), 

gyakorlat: 48 óra (53%), Óratípus: előadás : 42 óra (3x14 óra), 

gyakorlat: 21 óra (ebből 3x1 óra teszt)

Egyéni és közös gyakorlat, feladat-megoldás: 15 óra (3x5 óra 

beadandó írásbeli dolgozat), konzultáció: 12 óra (3x4 óra)

Értékelés: - mindhárom tantárgyi egység esetén - Írásbeli 

számonkérés (teszt – 3x1 óra), Gyakorlat (beadandó írásbeli 

dolgozat)

Az indítandó továbbképzési program teljesítésének követelményei

Formai követelmények: a továbbképzési költség teljes összegének 

befizetése vagy kettő részletben, a továbbképzésen való jelenlét 

minimális óraszám 80 %-ának teljesítése

Egyéb formai követelmény: a résztvevő számára Tanúsítvány akkor 

adható ki, ha a formai követelményeket a képzés befejezéséig 

teljesítette.

Az utazási költségek a résztvevőket terheli.

Tartalmi követelmények megadott határidőre: 3 db max. 8 oldalas 

elfogadott írásbeli (beadandó) dolgozat elkészítése és beadása 

(tantervi egységenként 8-8 oldalas programot záró vizsgadolgozat), 

3 db írásbeli záró tesztdolgozat (tantervi egységenként 1-1 db) 

legalább „Megfelelt” (elégséges = 70 %) szintű megoldása

Egyéb tartalmi követelmény: a tantervi egységenkénti szakmai és 

vizsgakövetelmények „Megfelelt” (elégséges) szintű teljesítése. Az 

oktatók tanegységenként értékelnek. Megszerezhető minősítések 

tanegységenként: kiválóan megfelelt - jól megfelelt – megfelelt. A 

résztvevő számára Tanúsítvány akkor adható ki, ha a tartalmi 

követelményeket a képzés befejezéséig teljesítette.

Tervezett jelentkezési határidő: 2011. december 31.

Részvételi díj: 74.000-Ft/fő (jegyzetekkel) 

Az akkreditált továbbképzési program társszervező intézménye: 

BKMÖ Közművelődési Intézete, 6000 Kecskemét, Katona J. tér 8. 

Tel/Fax: 76/481-320, kapcsolattartó: Haskó Renáta, tel: 30/22-99-

414, email: tanfolyam@bacskultura.koznet.hu

Az akkreditált továbbképzési program intézményi kapcsolattartója: 

Biczó Miklós, tel: 06-94/312-535/ 111 mellék Fax: 06-94/312-743, 

e-mail: biczo.miklos@kulturista.hu

Jelentkezési lap letölthető a http://bacskultura.hu 

oldalról.
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Pályázatajánló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Design és hagyomány 

Megadott szabásminta alapján készített öltözködési 

tárgyak pályázata 

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkérésére a 

Design Terminál Nonprofit Kft. (továbbiakban Kiíró), a 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Hagyományok Háza 

és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai 

együttműködésével. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A hazai designerek együttműködésre ösztönzése a 

hagyományos viseletet tradicionális technikákkal és 

anyagokból készítő magyar kézművesekkel. A pályázat 

célja olyan ruhadarabok/kiegészítők megalkotása, amelyek 

ötvözik a tradicionális mintakultúrát, technológiákat és 

anyaghasználatot a modern formaalakítással. 

A pályázat további célja, hogy elősegítse a kárpát-

medencei magyar tradicionális öltözködési formák, 

alapanyagok, színvilág, díszítések és motívumok, 

technikák és technológiák kortárs divatba illeszthető 

újraértelmezését. 

A pályázók regisztráció után szabásmintát kapnak kijelölt 

magyar divattervezőktől. A pályázó feladata a magyar 

divattervezők által formatervezett ruhadarabok/kiegészítők 

kiegészítésének tervezése, kivitelezése hagyományos 

kézműves technikák alkalmazásával. 

KATEGÓRIÁK 

(Adott szabásmintájú ruhadarabok és kiegészítők, 

tetszőleges anyaghasználat.) 

"A": Ruházat 

Ing, blúz , szoknya, ruha, kosztüm, öltöny, poló, nadrág, 

mellény, kabát 

"B": Kiegészítő (meghatározott méretben) 

Sál, kendő, kalap/sapka, kesztyű, táska, lábbeli 

Egy pályázó több kategóriában, több darabot is beadhat, de 

minden darab külön pályázatnak számít. Felhívjuk a 

pályázók figyelmét, hogy pályaművenként külön-külön 

kell regisztrálni és regisztrációs számot igényelni! 

DÍJAZÁS 

Az "A" kategória nyertesének díja nettó 400 000 Ft. 

A "B" kategória nyertesének díja nettó 400 000 Ft. 

Esetlegesen a Kiíró által kötendő szponzori 

megállapodásokban foglaltaknak megfelelően egyéb 

szponzori díjak. 

A 3. fordulóban összevontan (tehát mind az "A", mind a 

"B" kategóriákból kiválasztva), összesen 50 pályamű kerül 

kiválasztásra. A döntőbe jutott darabokból stylistok által 

összeállított öltözékek kerülnek bemutatásra 2012. március 

31-én nagyszabású divatbemutató keretein belül. 

A Kiíró szakmai vezetősége által kiválasztott pályázók 

részére a Design Terminál épületében (1051 Budapest, 

Erzsébet tér 13.) 2 héten át értékesítési lehetőséget biztosít 

időszakos üzletében a divatbemutató utáni 1 éven belül. 

A divatbemutatón bemutatott minden pályamű elkészítési 

költségeihez a Kiíró nettó 20 000 Ft összeg erejéig 

hozzájárulást biztosít, azaz az anyagszámlát kiállító a Kiíró 

(Design Terminál Nonprofit Kft.) nevére és címére 

kiállított számlája ellenében a megadott összeghatárig 

megfizeti a megelőlegezett összeget. Ennek feltétele, hogy 

a számláról a ténylegesen megtörtént teljesítés ténye 

megállapítható legyen. Az anyag elszámolással 

kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a Design 

Terminál Nonprofit Kft. munkatársához, Villing 

Zsuzsannához (06 1 327 7206). 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

RÉSZTVEVŐK KÖRE 

A pályázat nyilvános, amelyen - természetes vagy jogi 

személyként - egyénileg vagy alkotói csoportként lehet 

részt venni. A pályázaton csak magyarországi adóazonosító 

jellel rendelkező természetes személyek és magyarországi 

adószámmal rendelkező jogi személyek, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek 

részt. 

REGISZTRÁCIÓ 

A pályázaton való részvételhez 2011. december 21-ig a 

http://www.designterminal.hu oldalon lehet 

regisztrálni.

A Kiíró a regisztráció után e-mailben küldi meg a 

pályázóknak a pályázathoz szükséges dokumentumokat 

(szerzői jogi nyilatkozat, konzorciumi nyilatkozat, 

szabásminta), valamint a beadás során feltüntetendő 

pályázati kódot. 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 

A kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő 

pályázatokat 2012. március 1-jéig lehet személyesen vagy 

postai úton eljuttatni. 

Postacím: 1051 Budapest , Erzsébet tér 13. 

A borítékra írja rá: GOMBOLD ÚJRA! Divat a magyar 2.0 

A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a határidő 

a beérkezés dátumára vonatkozik. A határidő után 

beérkezett pályamunkákat, valamint a hiányosan kitöltött 

pályázati adatlapokat, hiányos pályázati dokumentációt a 

Kiírónak nem áll módjában elfogadni. 

A személyes leadás helye: 

Design Terminál Nonprofit Kft. 1051 Budapest, Erzsébet 

tér 13., 2012. február 13-március 1-jéig, munkanapokon 

9.00-17.00 óráig. 

...

Pályázati anyag: 

- választott szabásminta 

- 1 db A4-es méretű lap, amely szövegesen (max. 2000 

karakter) mutatja be a koncepciót, a felhasznált kézműves 

területet és a technikai jellemzőket. A koncepciót a pályázó 

képekkel illusztrálhatja, vagy csatolhat a technikát/anyagot 

bemutató mintadarabot. 

- A választott kategóriának/kategóriáknak megfelelően 

elkészített ruhadarab(ok)/kiegészítő(k). 

...

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs 

lehetőség. 

A PÁLYÁZAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MENETE 

A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért neves szakértők 

(tervzsűri) és közéleti személyiségekből álló zsűri értékeli 

(a zsűri és tervzsűri, a továbbiakban csak "zsűri"). 

1. Tervezési és kivitelezési szakasz (2011. december 21.-

2012. február 29.) 

A beérkezett regisztrációk után a pályázók e-mailben 

megkapják az általuk választott ruhadarabok 

szabásmintáját a designertől, a meghatározott funkciókat 

és méreteket. A designerek és a pályázók között a Design 
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Terminál épületében 2012. január első két hetében 

lehetőség lesz konzultációra, előre egyeztetett időpontban. 

A konzultációval kapcsolatos részletekről Villing 

Zsuzsannánál lehet érdeklődni (06 1 327 7206). 

2. A pályázat leadása (2012. március 1.) 

A megadott feltételek szerint elkészített pályaműveket és a 

pályázati anyagot 2012. március 1-ig, személyesen vagy 

postán elküldve a Design Terminál épületében (1051 

Budapest, Erzsébet tér 13.) kell leadni. 

3. Döntő válogatás (2012. március 5.) 

A zsűri a beérkezett ruhadarab(ok)/kiegészítő(k) közül 

kiválasztja azt az 50 darabot, melyek továbbjutnak a 

döntőig. 

4. Bemutató és eredményhirdetés (2012. március 31.) 

A zsűri a döntőbe jutott pályaművek közül választja ki a 

nyerteseket. Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes 

díjátadásra a divatbemutató keretében kerül sor. 

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS 

FELTÉTELEK 

A pályázaton való részvétel díjmentes. 

Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a 

pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a 

pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek 

fogadja el. 

Amennyiben több - akár magán-, akár jogi - személy 

együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a 

Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak. Ebben az 

esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást 

kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő 

egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, 

felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat 

képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt. 

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott 

pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, 

valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 

amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó 

jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon 

korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes 

körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás 

részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, 

hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem 

használ. 

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával 

pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat 

érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy 

ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó 

köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval 

szemben harmadik személy által - szerzői jogsértés címen -

esetlegesen támasztott mindennemű követelésért 

helytállni. 

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával 

elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és 

alávetik magát a Kiíró, a zsűri döntésének. A Kiíró 

kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem 

megfelelő adatot tartalmaz, nem felel meg a formai vagy 

tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot a 

pályázat eredménytelenné nyilvánításának. 

A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított 

szempontrendszer alapján értékeljék és bírálják el a 

pályamunkákat, és ítéljék oda a meghirdetett díjakat. A 

zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben 

nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, 

nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a 

pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy 

tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg - és 

ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé - a 

pályázatból kizárja, valamint, hogy a pályaműveket más 

kategóriába sorolja, ha az általa megválasztott kategóriát 

Pályázatajánló

megfelelőbbnek ítéli. 

A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs. 

A divatbemutatón való részvétel feltétele, hogy a pályázó 

személyesen, vagy megbízottja által közreműködik 

kollekciója bemutatásának előkészületeiben (öltöztetés, 

igazítás, stb.) A 

pályázati kiírásban szereplő összegek nettó összegek, a 

díjak után a nyertest adó- és járulékfizetési kötelezettség 

nem terheli. 

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK 

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével 

hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati 

munkákat a pályázat promótálása és népszerűsítése 

céljából szabadon, területi korlátozás nélkül, a 

divatbemutatót követő egy évig - bármikor és tetszőleges 

időtartamra - kizárólagosan, harmadik személynek 

átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül 

felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra 

hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. 

divatbemutatón, kiállításon), kiállíthatja. 

A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével 

hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati 

munkákról készült fotókat, audiovizuális műveket és 

egyéb, ezekről készült promóciós munkákat a pályázat 

promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi 

korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig, kizárólagosan, 

harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének 

kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között 

nyilvánosságra hozhatja, többszörözheti, terjesztheti, 

nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, 

tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja. 

Egyebekben a pályázati anyaghoz fűződő szerzői és 

iparjogvédelmi jogok a pályázót illetik, azzal, hogy a 

pályázó a pályázat benyújtásával Kiíró részére a pályázat 

eredményeként létrehozott termék tekintetébe, illetve az 

ahhoz fűződő szabadalmi- és iparjogvédelmi jogai 

tekintetében elővásárlási és előfelhasználási jogot biztosít. 

Kiíró a Ptk. 342.§ (1) bekezdésére utalással felhívja 

pályázó figyelmét és pályázó tudomásul veszi, hogy Kiíró 

az átvett tárgyakban bekövetkezett esetleges károkért - a 

szándékosan, illetve a súlyosan gondatlanul okozott 

károsodások kivételével - felelősségét kizárja. Felek 

rögzítik, hogy Kiíró megelőzően tájékoztatta Pályázót, 

hogy nem kötött biztosítást az átvett vagyontárgyak 

tekintetében és felhívta Pályázót az esetleges e tárgyú 

biztosítás megkötésére, valamint tájékoztatta Pályázót, 

hogy az általa átadott dolgok a pályázat elbírálása során 

más, a pályázat lebonyolításában közreműködő személyek 

birtokába is kerülnek. Pályázó és Kiíró megállapodnak, 

hogy - akár kiíró megbízásából eljáró, akár egyéb - 

harmadik személy által okozott esetleges károk 

tekintetében Kiírót felelősség nem terheli. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

Tel: 06 1 327 7206 (Villing Zsuzsanna) 

E-mail: gomboldujra@designterminal.hu 

Design Terminál Nonprofit Kft. 

Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 13. 

Adószám: 21931082-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-921522 

Bankszámla szám: 10032000-00287539-00000017 

Képviselő: Englert Róbert, ügyvezető 

http://designterminal.hu
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VI. Kecskemét Fringe - művészeti fesztivál 

alkotó fiataloknak

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2012-ben ismét megrendezi 

a 14-30 éves fiatalok összművészeti fesztiválját. Több 

napon, több helyszínen, szerkesztett műsorok keretében, 

professzionális technikával kínálunk bemutatkozási 

lehetőséget a 14-30 éves alkotó fiataloknak minden 

művészeti ágban: zene, tánc, színjáték, film, képző- és 

iparművészet, fotó, stand-up comedy, illetve egyéb, a 

kreativitásra építő műfajokban és színpadi 

megvalósításokban.

A rendezvény tervezett időpontja: 2012. március 29-

április1.

Regisztráció 2011. november 1-jétől 

Jelentkezési határidő: 2012. február 1.

A fesztiválban való részvétel feltételei:

- Korosztályi határok: 14-30 év

- A politikai tartalmú, mások személyiségi jogait és 

érzékenységét sértő, a fesztivál szellemiségével nem 

összeegyeztethető programokat, nem tudjuk befogadni.

- Nevezési díj: nincs

- A Kecskemét Fringe fesztivál biztosítja: a fellépés 

helyszínét professzionális alaptechnikával, a fesztivál 

általános promócióját, lehetőséget a szereplőknek, saját 

programjaik reklámozásához az egyes helyszíneken. 

Minden egyéb költség a fellépőket terheli.

- A Kecskemét Fringe programok mindenki számára 

díjtalanul látogathatók.

- A Fesztivál résztvevői jelentkezésükkel hozzájárulnak, 

hogy az információs anyagukban elküldött, és a 

Kecskemét Fringe rendezvényen készült fotókat, 

videófelvételeket a Kecskeméti Ifjúsági Otthon a 

rendezvény reklám-propaganda anyagához felhasználhatja.

A 2012. februárig 1-jéig jelentkező szereplők programjait 

műsorba szerkesztjük, hogy az alkotók és az alkotások 

számára legalkalmasabb környezetben valósuljanak meg. 

A fellépés helyszínét és időpontját egyeztetjük az 

alkotókkal.

A Kecskemét Fringe hagyományos, önálló művészeti 

programja:

- Az Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi 

regionális rendezvénye

További információk: Zum Erika, Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon, Tel.: 76/481-523 

Keressük a Kecskemét Fringe "együtthatóit" és "közös 

többszöröseit"!

A Kecskemét Fringe fesztivál stábja várja azokat az egyéni 

önkénteseket, ifjúsági egyesületeket, csoportokat, akik 

szívesen közreműködnének a rendezvény 

megvalósításában, bekapcsolódnának a programokba.

Információ, jelentkezés: Zum Erika, Kecskeméti Ifjúsági 

Otthon, Tel.: 76/481-523

http://kio.hu

Családbarát közgondolkodás 

népszerűsítése

(Kód: CSP-KÖZG-11)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális-, Család- és 

Ifjúságügyért felelős Államtitkársága megbízásából a 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: 

Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 

19.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet 

"Családbarát közgondolkodás népszerűsítése" témakörben.

1. A pályázat célja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatni kívánja azon:

1. képzési programokat, tréningeket, rendszeres 

foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a 

fiatalok felkészítése a párválasztásra, házasságra, családi 

életre, szülők segítése a gyermeknevelésben, szülők 

támogatása párkapcsolatuk fejlesztésében (például: 

házasságra felkészítő tanfolyam, jegyesoktatás, családi 

életre nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktuskezelés, 

egészséges életmódra nevelés, szülőképzés stb.);

2. kommunikációs programokat, melyek népszerűsítik a 

család intézményét, felhívják a figyelmet a 

gyermekvállalás fontosságára különféle kommunikációs 

eszközökkel, programokkal (például: tematikus írások és 

cikksorozatok, egyedi műsorok, műsorblokkok, internetes 

tartalmak, felmérések, írott és elektronikus kiadványok, 

kiállítások stb.);

3. helyi közösségi programokat, programsorozatokat, 

rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család 

értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi 

együttléte és összefogása, generációk közötti 

együttműködés ösztönzése, családokat támogató 

társadalmi környezet kialakítása, közösségi háló 

megerősítése a családok lakóhelyén.

Kiemelten támogatja a pályázat a megvalósítási 

időszakban a Házasság Világnapja (február második 

vasárnapja), a Láthatatlan Munka Napja (április első 

keddje), illetve a Generációk Közötti Szolidaritás Napja 

(április 29.) kapcsán megvalósuló programokat.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 

62 000 000 Ft, azaz hatvankettőmillió forint a Magyar 

Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 

CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium XX. 

fejezet 16/7 címrendi besorolású, "Családpolitikai célú 

pályázatok" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 

(ÁHT: 296524) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton maximum 1 500 000 Ft, azaz egymillió-

ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás 

igényelhető.

4. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes 

költségének 100%-a, a pályázathoz saját forrás biztosítása 

nem kötelező, de előnyt jelent.

A pályázat keretében kizárólag a családok számára és 

részvételével megrendezett, a pályázat céljának megfelelő 

programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, 

pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható 

támogatás.
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Elszámolhatóak a rendezvények, programok 

lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások: helyiség- és 

eszközbérlet, rezsiköltségek a program teljes 

költségvetésének legfeljebb 5%-áig, előadók és trénerek 

díjazása és szükség esetén utazási, ill. szállásköltségei, 

szállítási költségek, önkéntesek ellátásának költségei, 

kommunikációs és postaköltségek, hirdetési költségek, 

nyomdai és fénymásolási költség, rendezvényekhez 

kapcsolódó kisebb vendéglátási költségek, tananyagok, 

kiadványok költségei, irodai fogyóeszközök, írott és 

elektronikus médiában megjelenő műsorok, írások, 

szpotok előállítási költségei.

Bérköltségek és személyi jellegű kifizetések körében 

bérköltség, megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett) és 

önkéntes foglalkoztatott költségei.

Kis értékű tárgyi eszközök körében (100 000 Ft alatti 

tárgyi eszközök): szolgáltatások, képzések helyszínének 

berendezéséhez szükséges berendezési tárgyak és 

eszközök, kiállítási installációk, szemléltető eszközök, 

illetve egyéb, a program szempontjából kellően 

indokolható költség.

A támogatott tevékenységeket és a pályázaton igényelhető 

kiadástípusokat részletesen a Pályázati Útmutató 

tartalmazza.

A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz 

vásárlására nem fordítható.

5. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás 

formájában történik a Pályázati Útmutató szerint.

A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási 

szerződés mindkét fél által történő aláírását követően 

utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, 

a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági 

események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg 

felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei 

számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének 

(kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell 

történnie.

6. Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. február 1. 

és 2012. április 30. közé eső időszak. A pályázati program 

megvalósítása a pályázó felelősségére a támogatási 

döntést, ill. szerződéskötést megelőzően megkezdhető, 

azonban a támogatás odaítélésére ez a tény garanciát nem 

jelent.

7. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot 

nyújthat be.

8. A pályázók köre

8.1 Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek 

megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

- közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi 

szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági 

szervezetek, szakszervezetek),

- közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok,

- egyház, egyházi szervezet (pl. plébánia, parókia),

- médiatartalom-szolgáltatók (médiaszolgáltatók, írott és 

elektronikus sajtóorgánumok, internetes 

tartalomszolgáltatók).

Továbbá, amelyek:

- a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő Rendszerében 

(Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. A regisztrációval 

és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos 

információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a 

helyi önkormányzattal megkötött támogatási vagy 

együttműködési nyilatkozatot nyújt be a pályázat 

részeként, valamint a megpályázott program 

megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb 

szereplőivel, a helyi sajtóval és médiával, illetve a családi 

életre nevelés kapcsán helyi oktatási intézménnyel, és 

erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési 

megállapodást is csatol pályázatához.

...

9. A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a 

Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer 

szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a 

Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban 

közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre 

választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek 

becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a 

http://www.ncsszi-pr.hu/ honlapon regisztrálnia kell magát 

a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell 

egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A 

regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával 

kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 

tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2011. 

december 22. 24.00 óra

11. Pályázatkezelő

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI 

INTÉZET

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

Telefon: (06-1) 237 6782

Fax: (06-1) 237 6782

palyazat@ncsszi.hu

A teljes Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató 

letölthető a

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-

eroforrasminiszterium

és a http://www.ncsszi-pr.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 

Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 

6782-es telefonszámon, valamint az 

palyazat@ncsszi.hu e-mailcímen.
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Hírek, aktualitások

„Kommunikáció és protokoll az 

oktatási és közművelődési 

intézményekben” című új akkreditált, 

60 órás képzés indul intézetünkben.

A program célja a településeken élő oktatásban, 

közművelődésben, önkormányzatokban és egyéb 

közintézményekben dolgozó munkatársak 

felkészítése, alkalmassá tétele alapvető 

kommunikációs és protokoll feladatok ellátására.

Lehetőleg minden településen legyen olyan személy, 

aki képes szakszerűen ellátni a testvér-települési, 

falunapi rendezvények, ünnepek, jeles napok 

protokolláris feladatait, tanácsot adni a 

tisztségviselők ilyen irányú kérdéseire, megoldani a 

protokoll-szervezéshez kötődő problémáikat.

Célzott szakembercsoportjai: közművelődési 

intézmények szakmai munkatársai, kulturális és 

oktatási intézmények, civil szervezetek, 

közművelődési tevékenységet ellátó gazdasági 

szervezetek közművelődéssel, közösségfejlesztéssel 

foglalkozó munkatársai, önkormányzatok 

közművelődéssel foglalkozó munkatársai

A képzés követelményei: a résztvevő ismerje a 

kommunikáció, a személyközi befolyásolás 

fogalmát, alapvető modalitásait, szabályszerűségeit, 

a protokoll és kommunikáció fogalmának 

összefüggéseit. Legyen fogalma az illem, etikett 

protokoll alapszabályairól, és tudja alkalmazni 

azokat a gyakorlatban. Ismerje és alkalmazza a 

hétköznapi, munkahelyi protokoll szabályait, ismerje 

és képes legyen a gyakorlatban alkalmazni a 

vendéglátás, az általános viselkedéstechnika 

szabályait, legyen képes egy adott település 

protokoll-életének teljes körű szervezésére, a 

protokoll feladatok szakszerű végrehajtására.

Legyen képes az adott szakmai területen általános 

szaktanácsadásra, a hozzá fordulók segítésére.

A képzést a szükséges számú jelentkezés esetén 

indítjuk el. 

További információ: Haskó Renáta, 76-481-320, 

tanfolyam@bacskultura.koznet.hu

Értékfeltárás a helyi közösségekben című akkreditált 

tanfolyam indul Intézetünkben

A továbbképzés célja: a program olyan ismereteket közvetít és 

olyan képességeket fejleszt, amelyek segítségével érthetőbbé és 

rendszerezhetőbbé válnak a helyi társadalmak közösségi értékei 

és így hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy szakmai 

tudásukkal, értékfeltáró-közvetítő tevékenységükkel erősítsék 

közösségeik identitását és a kollektív emberi kapcsolatok 

minőségét.

A résztvevők képesek legyenek a településükön található 

természeti és kulturális értékek feltárására, meghatározására, 

rendszerezésére, bemutatására és népszerűsítésére, valamint 

megőrzésére, a fenntartható társadalmi fejlődéssel összefüggő 

hasznosítására, a saját szakterületükön olyan programok 

megfogalmazására, melyek alapján elősegítik a jobb, a 

minőségibb társadalmi létezés kialakulását.

Célzott szakembercsoportjai: települések közművelődésben 

dolgozó szakemberei, közművelődési intézmények szakmai 

munkatársai, önkormányzatok közművelődéssel foglalkozó 

munkatársai, közgyűjteményi intézmények szakmai 

munkaköröket betöltő munkatársai, civil szervezetek 

munkatársai, önkéntesei, egyetemi és főiskolai hallgatók.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény: középfokú 

iskolai végzettség és közművelődési, közgyűjteményi vagy civil 

területen eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat.

A továbbképzési program képzési idejének összes óraszáma: 40 

óra

A továbbképzés szakmai és vizsgakövetelményei: ismerje a 

kultúra, érték fogalmát, a helyi kultúra és helyi identitás szerepét, 

jelentőségét. Képes legyen alkalmazni a közösségfejlesztés 

módszertanát a helyi értékek feltárására.

Képes legyen a településén található természeti és kulturális 

értékek meghatározására, feltárására, rendszerezésére. 

A záró dolgozat témája: a közösségi értékek világát strukturálisan 

és funkcionálisan rendszerező, az adott település társadalmának 

specifikumait hordozó értéktár készítési terv elkészítése.

A továbbképzés részvételi díja: 52 750 Ft

A továbbképzést a szükséges számú jelentkezés esetén indítjuk el.

A továbbképzés helyszíne: BKMÖ Közművelődési Intézete

6000 Kecskemét, Katona József tér 8.

Jelentkezési határidő: 2011. november 14.

Nyilvántartási szám: 00646-2009

Programindítás határozat száma: Közm./I/26/2011. (VIII.17.)

További információ: Tóthné Bodor Anita, 76-481-320, 

rendezveny@bacskultura.koznet.hu



Hírek, aktualitások

Hírlevél

A Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa

Felelős kiadó: Imre Károly igazgató

Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László

Interjú, lektorálás: Kullai Anikó

Megrendelhető az intézet címén: 6000 Kecskemét Katona József tér 8. Tel/fax: 76/481-320

e-mail: hirlevel@bacskultura.koznet.hu

honlap: www.bacskultura.hu

Művészeti programok tájoltatása Bács-Kiskun megye településein

2011. őszén 3 165 400 Ft vissza nem térítendő összeget nyert el intézetünk a Bács-Kiskun megyei települések 

helyi közművelődési ellátását bővítő, művészeti programok tájoltatására. 

A decemberben kezdődő programsorozattal immár hét éve folytathatjuk a hátrányos helyzetű települések 

közművelődési programokkal való ellátását. Szakmai munkánkban kiemelt helyet foglal el ez a tevékenység, 

aminek megvalósításához évek óta nélkülözhetetlen támogatást biztosít az NKA Közművelődési Szakmai 

Kollégiuma.

2011. decemberétől 2012. május 31-ig összesen 21 településre jutnak el rendezvényeink:

2011. december 2. Kaskantyú Cantus Nobilis Kórus 

2011. december 6. Érsekcsanád Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás

2011. december 16. Jakabszállás Kismakkos Néptáncegyüttes

2011. december 17. Páhi és Mátételke Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar

2012. január 21. Jászszentlászló és Tompa Bohém Ragtime Band

2012. február 11. Imrehegy Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar

2012. február 11. Tázlár Radó Vilmos Színtársulat zenés műsor

2012. március 14. Bácsalmás Radó Vilmos Színtársulat zenés műsor

2012. április 11. Kecel Buda Ferenc és Buda Ádám zenés irodalmi est

2012. április 28. Érsekhalma Langaléta Garabonciások

2012. április 28. Kunbaracs Kunság Táncegyüttes és a Fabatka Zenekar

2012. április 28. Tiszaalpár Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás

2012. május 1. Csátalja Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar

2012. május 1. Szentkirály Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület 

kézműves bemutató

2012. május 1. Tabdi Langaléta Garabonciások

2012. május 12. Pirtó Tisza '83 Citerazenekar

2012. május 18. Rém Radó Vilmos Színtársulat meseelőadás

2012. május 26. Fülöpjakab és Borota Grapevine Tánc Klub

A Tájoltatási programmal kapcsolatban Dr. Tóthné Bodor Anita közművelődési szakember nyújt információt. 

(0630/587-0644; 0676/481-320; rendezveny@bacskultura.koznet.hu)

Egészségfejlesztési konferencia, 2011. november 17. 

Közművelődési Intézet, Kecskemét 

Az Egészségfejlesztés és közművelődés című konferenciasorozatunk idei alcíme  A mozgás szerepe az egészség védelmében 

volt. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanásadó és Szolgáltató Intézete mellett a rendezésben 

idén is közreműködött az Egészségporta Egyesület. 

2003-ban, amikor megjelent az első nemzeti, népegészségügyi program, kezdődött a kapcsolat a megyei 

közművelődési intézet és az egyesület között. Ennek legfőbb üzenete az volt, hogy ha egészségesen akarunk élni, akkor a 

közösséget kell egészségesebbé tennünk - mondta köszöntő beszédében Hanusz Klára gyermekorvos, az Egészségporta 

Egyesület elnöke. Elhatároztuk, hogy minden évben megpróbálunk egy-egy téma köré szervezni egy találkozót, hogy együtt 

gondolkodhassunk a jelenlévőkkel és a szakma képviselőivel.2004-ben egy nagyszabású lakitelki konferenciával kezdtük, 

ahol a táplálkozás és a biogazdálkodás szakembereit és gyakorlatát ismerhettük meg. 2005-ben a közművelődés és az 

egészségnevelés kapcsolatát vizsgáltuk szintén Lakiteleken. 2006-ban az idősek egészségével foglalkoztunk a Természet 

Házában, 2008-ban a partnerség az egészségért pályázatot ismerhették meg a résztvevők, 2009-ben a Kommunikáció 

szerepe az egészségfejlesztésben volt a téma, 2010-ben a Népi gyógymódok, hagyományok,  kultúra, egészség témakör köré 

szerveztük a konferenciát, idén pedig a mozgás szerepét vizsgáltuk az egészséges életvitelben. A konferencián 52 fő vett 

részt.




