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1. számú melléklet 

PÁLYÁZATI ADATALAP 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére 

Kódszám: IKSZT/2008/02 

 

1. Pályázó adatai 

 

 

Szervezet neve: Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány 

Szervezeti forma: Alapítvány (közhasznú) 

Adószám: 18770650-1-14 

Statisztikai számjel: 18770650-9499-569-14 

Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vételi szám: Pk.60.070/1999/4 

Alapítás időpontja: 1999. április 19. 

Székhelyének címe 

Irányítószám: 8617 

Település: Kőröshegy 

Utca, házszám: Petőfi Sándor utca 87. 

Telephelyének címe (amennyiben nem a 3. pontban megnevezett település a székhelye) 

Irányítószám: - 

Település: - 

Utca, házszám: - 

Képviseletre jogosult személy: Kovács Klára 

Beosztása: kuratóriumi elnök 

E-mail cím: kovacs.klara1023@gmail.com 
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2. Kapcsolattartó személyre vonatkozó információk  

 

Név: Kovács Klára 

Beosztása: kuratóriumi elnök 

Telefonszám: 30/319-56-08, 84/341-953 

Fax szám: 84/341-953 

E-mail cím: kovacs.klara1023@gmail.com 

 

3. Kialakítandó IKSZT adatai 

 

IKSZT-nek helyet adó település neve: Kőröshegy 

Kistérségi elhelyezkedés: Balatonföldvári kistérség 

A település a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet vagy a kedvezményezett térségek besorolásáról 

szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő hátrányos és 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek között szerepel: 

Igen:  Nem:  

Település lakosságszáma: 1491 (Adatforrás: KSH, adat keletkezésének dátuma: 2008) 

A fejlesztendő IKSZT megvalósítási helyének helyrajzi száma: 323 

A tervezetten IKSZT-ként funkcionáló épület/épületrész/épületegyüttes jelenlegi funkciója: 

Az épület az önkormányzat tulajdonában lévő faluház, ahol az általános iskolai tornaterem is működik. 

Az épületben érhető el a mozgókönyvtári szolgáltatás, az eMagyarország Pont és a Foglalkoztatási 

Információs Pont is. Az épület további, közösségi célú helyisége egy megbeszéléseknek helyet adó 

helyiség is. 

 

X 
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4. Az IKSZT keretében nyújtott szolgáltatások 

4. 1. Kötelező szolgáltatások 

Működik a településen 
A pályázó működteti Nem a pályázó működteti1 

Ellátásának jövőbeni helye 
nem az IKSZT5 

Szolgáltatás/feladat 

Ellátásának 
jövőbeni 
helye az 
IKSZT 

Ellátásának 
jövőbeni 

helye nem 
az 

IKSZT2,3 

Ellátásának 
jövőbeni 
helye az 
IKSZT4 

Része az 
IKSZT 

működtetési 
tervének6 

Nem része 
az IKSZT 

működtetési 
tervének7 

Nem működik 
a településen, 

új 
szolgáltatásként 

valósul meg 

Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
tájékoztatási pont működtetéséhez 

     
X 

Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési 
folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs 
pont működtetése 

     
X 

Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése      X 
Közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy 
teleházban működő eMagyarország ponton   

  
X 

   

                         
1 A Megvalósíthatósági terv 2.2. pontja keretében ismertesse a szolgáltatás működtetőjét, a feladat ellátóját! 
2 A Megvalósíthatósági terv 3.2. pontja keretében ismertesse, hogy miért nem az IKSZT épülete az adott szolgáltatás/feladat ellátásának helye (Figyelem! Beruházási költségek, kisléptékű 
infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések és az FVM által biztosított működtetési költségek kizárólag az IKSZT-nek helyet adó épületre vonatkozóan lesznek elszámolhatóak!) 
3 A Megvalósíthatósági terv 4. pontja keretében ismertesse, hogy az adott szolgáltatás/feladat ellátását miképpen integrálja az IKSZT működésébe! 
4 Figyelem! A 2. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást megkötése kötelező! (A könyvtár és információs szolgáltatás biztosítása esetében a működtetés feladatmegosztással 
valósulhat meg.) 
5 A Megvalósíthatósági terv 3.2. pontja keretében ismertesse, hogy miért nem az IKSZT épülete az adott szolgáltatás/feladat ellátásának helye (Figyelem! Beruházási költségek, kisléptékű 
infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések és az FVM által biztosított működtetési költségek kizárólag az IKSZT-nek helyet adó épületre vonatkozóan lesznek elszámolhatóak!) 
6 A Megvalósíthatósági terv 4. pontja keretében ismertesse, hogy az adott szolgáltatás/feladat ellátását miképpen integrálja az IKSZT működésébe (Figyelem! A 2. számú melléklet szerinti 
együttműködési megállapodást megkötése kötelező, melyben ki kell térni arra is, hogy az adott szolgáltatás jelenlegi működtetője átad-e és ha igen milyen mértékű forrásokat a pályázónak!) 
7 A Megvalósíthatósági terv 3.2. pontja keretében ismertesse, hogy az adott szolgáltatás miért nem lehet része az IKSZT működtetési tervének (Figyelem! Az adott szolgáltatás/feladat IKSZT-
ben való ellátása mindenképpen kötelező, azaz ebben az esetben az adott szolgáltatás két helyen lesz elérhető a településen. A könyvtár és információs szolgáltatások biztosítása esetében 
kötelező az együttműködési megállapodást a településen jelenleg elérhető könyvtári és információs szolgáltatást biztosító működtetővel megkötni!) 
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Közművelődési programok szervezése   X    
Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása8   X    

4. 2. Opcionális szolgáltatások I. (szolgáltatások, feladatok) 

Működik a településen 
A pályázó működteti Nem a pályázó működteti9 

Ellátásának jövőbeni helye 
nem az IKSZT13 

Szolgáltatás/feladat 

Ellátásának 
jövőbeni 
helye az 
IKSZT 

Ellátásának 
jövőbeni 

helye nem 
az 

IKSZT1011 

Ellátásának 
jövőbeni 
helye az 
IKSZT12 

Része az 
IKSZT 

működtetési 
tervének14 

Nem része 
az IKSZT 

működtetési 
tervének15 

Nem működik 
a településen, 

új 
szolgáltatásként 

valósul meg 

Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése      X 
Helyszín biztosítása civil szervezetek számára      X 
Egészségfejlesztési programok X      
Postai szolgáltatás nyújtása       
Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (közháló 
végpont) 

      

Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs pont   X    

                         
8 Az IKSZT-ben kötelező legalább egy könyvtári szolgáltató hely kialakítása. 
9 A Megvalósíthatósági terv 2.2. pontja keretében ismertesse a szolgáltatás működtetőjét, a feladat ellátóját! 
10 A Megvalósíthatósági terv 3.2. pontja keretében ismertesse, hogy miért nem az IKSZT épülete az adott szolgáltatás/feladat ellátásának helye (Figyelem! Beruházási költségek, kisléptékű 
infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések és az FVM által biztosított működtetési költségek kizárólag az IKSZT-nek helyet adó épületre vonatkozóan lesznek elszámolhatóak!) 
11 A Megvalósíthatósági terv 4. pontja keretében ismertesse, hogy az adott szolgáltatás/feladat ellátását miképpen integrálja az IKSZT működésébe! 
12 Figyelem! A 2. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást megkötése kötelező! 
13 A Megvalósíthatósági terv 3.2. pontja keretében ismertesse, hogy miért nem az IKSZT épülete az adott szolgáltatás/feladat ellátásának helye (Figyelem! Beruházási költségek, kisléptékű 
infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések és az FVM által biztosított működtetési költségek kizárólag az IKSZT-nek helyet adó épületre vonatkozóan lesznek elszámolhatóak!) 
14 A Megvalósíthatósági terv 4. pontja keretében ismertesse, hogy az adott szolgáltatás/feladat ellátását miképpen integrálja az IKSZT működésébe! 
15 A Megvalósíthatósági terv 3.2. pontja keretében ismertesse, hogy  

- az adott szolgáltatás miért nem lehet része az IKSZT működtetési tervének; 
- mi indokolja, hogy az adott szolgáltatás két helyen legyen elérhető a településen! 
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4. 2. Opcionális szolgáltatások II. (terek, helyiségek) 

Tanoda program/a 0-5 éves korosztály foglalkoztatását biztosító 
program/Biztos Kezdet program 

Működik a településen  

Szolgáltatás/feladat 
Tér/helyiség 

A pályázó 
működteti 

Nem a pályázó 
működteti16 

Nem működik a településen, új 
szolgáltatásként valósul meg 

Tanoda tér/helyiség17    
Gyermekek (különösen a 0-5 éves korosztály foglalkoztatását biztosító 
tér/helyiség kialakítása, csatlakozás a biztos kezdet programhoz18 

   

Üzlethelység kialakítása a helyi vállalkozások támogatása érdekében    
 

                         
16 A Megvalósíthatósági terv 2.2. pontja keretében ismertesse a szolgáltatás működtetőjét, a feladat ellátóját. (Figyelem! Együttműködési megállapodás megkötése kötelező!) 
17 Figyelem! A tér/helyiség kialakítása tanoda programok megvalósításának kötelezettségét vonja maga után! 
18 Figyelem! A tér/helyiség kialakítása biztos kezdet jellegű programok megvalósításának kötelezettségét vonja maga után! 
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5. Pályázó korábban megszerzett releváns (közösségfejlesztés, vidékfejlesztés) 

szakmai tapasztalata. (max. 2 A/4-es oldal terjedelemben [PA 1 melléklet]) 

(Kapcsolódó értékelési szempont: 2.1.) 

 

6. Együttműködő szervezetek (az adatlap pontja az együttműködések számát 

tekintve bővíthető!) 

 

6.1. Együttműködő szervezet adatai 

Szervezet neve: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 

Szervezeti forma: Önkormányzati társulás 

Adószám: 15571555-1-14 

Statisztikai számjel: 15571555-8411-366-14 

Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vételi szám: - 

Alapítás időpontja: 2004. június 30. 

Székhelyének címe 

Irányítószám: 8623 

Település: Balatonföldvár 

Utca, házszám: Petőfi Sándor utca 1. 

Telephelyének címe 

Irányítószám: - 

Település: - 

Utca, házszám: - 

 

6.1.2. Kapcsolattartó személyre vonatkozó információk 

 

Név: Bezeréti Katalin 

Beosztása: Elnök 

Telefonszám: 84/540-330 

Fax szám: 84/540-332 

Email cím: pgmh@balatonfoldvar.hu 
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6.1. Együttműködő szervezet adatai 

Szervezet neve: Kőröshegy Község Önkormányzata 

Szervezeti forma: 400345 

Adószám: 15400341-2-14 

Statisztikai számjel: 15400341-8411-321-14 

Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vételi szám: - 

Alapítás időpontja: 1990. november 29. 

Székhelyének címe 

Irányítószám: 8617 

Település: Kőröshegy 

Utca, házszám: Petőfi Sándor utca 71. 

Telephelyének címe 

Irányítószám: - 

Település: - 

Utca, házszám: - 

 

6.1.2. Kapcsolattartó személyre vonatkozó információk 

 

Név: Marczali Tamás 

Beosztása: polgármester 

Telefonszám: 84/340-011 

Fax szám: 84/540-044 

Email cím: marczalitamas@freemail.hu 
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6.1. Együttműködő szervezet adatai 

Szervezet neve: Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Szervezeti forma: részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 

Adószám: 16809145-1-14 

Statisztikai számjel: 16809145-8520-322-14 

Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vételi szám: - 

Alapítás időpontja: 1980. március 01. 

Székhelyének címe 

Irányítószám: 8617 

Település: Kőröshegy 

Utca, házszám: Petőfi S. u. 87. 

Telephelyének címe 

Irányítószám: 8617 

Település: Kőröshegy 

Utca, házszám: Petőfi S. u. 87. 

Irányítószám: 8617 

Település: Kőröshegy 

Utca, házszám: Petőfi S. u. 73. 

Irányítószám: 8617 

Település: Kőröshegy 

Utca, házszám: Kossuth L. u. 16. 

Irányítószám: 8617 

Település: Kőröshegy 

Utca, házszám: Petőfi S. u. 77. 

 

6.1.2. Kapcsolattartó személyre vonatkozó információk 

 

Név: Papp Ernő 

Beosztása: Igazgató 
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Telefonszám: 84/540-148 

Fax szám: 84/540-148 

Email cím: iskola@koroshegy.hu 

 

6.1.3. Együttműködő szervezet korábban megszerzett releváns 

(közösségfejlesztés, vidékfejlesztés) szakmai tapasztalata. (max. 2 A/4-es oldal 

terjedelemben [PA 2 melléklet]) (Kapcsolódó értékelési szempont: 2.2.) 
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7. Benyújtandó dokumentumok ellenőrző lista  

 

 

Pályázati adatlap, mellékletei ...............................................................................  

Megvalósíthatósági Terv, mellékletei (2. számú melléklet).................................  

Együttműködési megállapodás (3. számú melléklet, amennyiben releváns) .....  

Térkép a fejlesztés helyszínéről ...........................................................................  

Tulajdoni lap másolat............................................................................................  

Az IKSZT épületet és környezetét bemutató  

fotók (min.: 6 db, legalább 10*15 cm méretű színes) ..........................................  

IKSZT tulajdonos és pályázó között létrejövő szándéknyilatkozat  

(amennyiben releváns) ..........................................................................................  

Támogató nyilatkozat (4. számú melléklet, amennyiben releváns) 

................................................................................................................................  

 

Dátum: 

Kőröshegy, 2008. október 30. 

………………………………………… 

                                                                                        Pályázó cégszerű aláírása 

 

                                                                                                Kovács Klára 

Képviseli (nyomtatott betűkkel) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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2. számú melléklet 

Megvalósíthatósági Terv 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére  

Kódszám: IKSZT/2008/02 

 

1. A szolgáltatással ellátandó települések adatai 

 

1.1 Település neve: Kőröshegy 

Település lakosságszáma: 1491 (Adatforrás: KSH, adat keletkezésének dátuma: 2008) 

Érintett kistérség megnevezése: Balatonföldvári kistérség 

1.2 Település neve19: - 

Település lakosságszáma: - 

Érintett kistérség megnevezése: - 

 

2. Az IKSZT-nek helyet adó település részletes bemutatása, igény- és 

szükségletfelmérés 

 
2.1. A kötelező szolgáltatások szempontjából releváns, települési/térségi 

feladatmegoszlásra vonatkozó adatok (max: 3 A/4 oldal terjedelemben [MT 1 

melléklet]) (Kapcsolódó értékelési szempontok: 3.1, 3.2, 4.1.) 

Kérjük, vegye figyelembe a 6. számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv 

tartalma” fejezetének 2.1. pontjában foglaltakat. Figyelmébe ajánljuk a 

Módszertani kézikönyv 3.2. fejezetét. 
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2.2. A szolgáltatás ellátásával érintett település(ek)en jelenleg elérhető 

szolgáltatások részletes bemutatása: (max. 2 A/4-es oldal terjedelemben [MT 2 

melléklet]) (Kapcsolódó értékelési szempontok: 3.1, 3.2, 4.1.) 

Kérjük, vegye figyelembe a 6. számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv 

tartalma” fejezetének 2.2. pontjában foglaltakat. Figyelmébe ajánljuk a 

Módszertani kézikönyv 3.3. fejezetét. 

 
 

2.3. A szolgáltatás ellátásával érintett település(ek)en zajló közösségi, helyi 

társadalmat érintő programok, illetve a helyi közösségek fő jellemzőinek 

bemutatása. (max. 3 A/4-es oldal terjedelemben [MT 3 melléklet]) (Kapcsolódó 

értékelési szempontok: 3.1, 3.2, 4.1.) 

Kérjük, vegye figyelembe a 6. számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv 

tartalma” fejezetének 2.4. pontjában foglaltakat. Figyelmébe ajánljuk a 

Módszertani kézikönyv 3.5. fejezetét. 

 

 

 

3. Az IKSZT keretében ellátandó feladatok, működtetendő szolgáltatások 

bemutatása.  

 

                                                                             
19 Települések száma szerint bővíthető! 
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3. 1. Az IKSZT keretében ellátandó feladatok, működtetendő szolgáltatások összefoglalása 

Kérjük, az alábbi táblázatban foglalja össze, hogy egy-egy szolgáltatás biztosításának, illetve feladat ellátásának módszereit!  

Szolgáltatás/feladat Elérendő 
célcsoport20 

Ütemezés, 
gyakoriság21 

Igénybevétel 
módja22 

Biztosítás 
helye23 

Számszerűsíthető 
kimenetek24 

Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 

- tanácsadások 
- képzések, előadások 

vállalkozók 
(szőlőtermesztők, 
borászok, falusi 
vendéglátással 
foglalkozók) 

 
 
- 2-3 hetente 
- 3-4 havonta 

ingyenes tanácsadó 
helyiség, 
képzési terem 

termelési és 
értékesítés lánc, 
illetve szövetkezet a 
3. év végére 

Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési 
folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági 
információs pont működtetése 

- ifjúsági klub működtetése 
- beszélgetések, tanácsadások, tréningek, csoportok 
- nemzetközi csereprogramok 

Fiatalok  
 
 
- folyamatosan 
- havonta 
- évente 

ingyenes tetőtéri 
helyiség, 
képzési terem, 
tanácsadó 
helyiségek, 
galéria 

évente legalább 2 
fiatalok ÁLTAL 
szervezett közösségi 
program 

Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás 
elősegítése 

- helyi újság megjelentetése 
- helyszín biztosítás a helyi kábeltelevízió számára 
- turisztikai információs pont működtetése 
- információs csomagok összeállítás vállalkozók számára 

 
 
- minden lakos 
- minden lakos 
- turisták 
- vállalkozók 

 
 
- negyedévente 
- folyamatosan 
- nyáron 
folyamatosan 

- havonta 

ingyenes előtér, 
stúdió, 
galéria 

évente legalább 7 
IKSZT által 
szakmailag 
támogatott 
vállalkozói pályázat 

                         
20 Kapcsolódó értékelési szempontok: 4.1. 
21 Kapcsolódó értékelési szempontok: 4.1. 
22 Kapcsolódó értékelési szempontok: 4.1. 
23 A jelen pályázati adatlap 5.2. pontjában említett vázlattal megegyező elnevezés. 
24 Kapcsolódó értékelési szempontok: 4.3 
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Közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy 
teleházban működő eMagyarország ponton 

- nyilvános interetelérés biztosítása – elektronukus 
közszlgáltatások, mozgókönytári adatbázis, továbbá 
tanulmányokkal, álláskeressel, pályázatokkal összefűggő 
szolgáltatások elérhetőségének biztostása 

- képzési programok 

minden lakos  
 
- folyamatosan 
 
 
 
- havonta 

ingyenes előtér évente legalább 8 
„első e-mail 
címmel” rendelkező 
lakos 

Közművelődési programok szervezése 
- előadások, fellépések, koncertek, stb. 
- nosztalgia filmklubok és –bálok 

minden lakos legalább egy 
rendezvény 3-4 
hetente 

ingyenes tornaterem, 
képzési terem, 
galéria 

legalább 6 
rendezvény/év 

Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása minden lakos folyamatosan ingyenes könyvtár legalább 20 új 
kötet/év 

Közösségfejlesztési folyamatok generálása, 
folyamatkövetése 

- Civil Fórum ülései 
- szervezetek alakulásának és működésének támogatás 
- Kőröshegyi Kalendárium megjelentetése 
- tanulna-tanítana gyűjtemény megjelentetése 
- közösségi akciók szervezése 

minden lakos  
 
- negyedévente 
- folyamatos 
- évente 
- évente 
1-3 havonta 

ingyenes képzési terem 
és minden 
egyéb helyiség 

3 évente legalább 
egy új, 
nyilvántartásba 
kerülő civil 
szervezet 

Helyszín biztosítása civil szervezetek számára miden lakos folyamatos ingyenes civil iroda legalább 6, IKSZT 
által szakmaliga 
támogatott civil 
pályázat 

Egészségfejlesztési programok 
- főzőtanfolyamok 
- amatör bajnokásgok, versenyek 
- előadások 

miden lakos  
- félévente 
- 3-4 havonta 
- kéthavonta 

ingyenes képzési terem, 
tornaterem 

legalább 3 
bajnokság, 
verseny/év 

Postai szolgáltatás nyújtása - - - - - 
Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása 
(közháló végpont) 

- - - - - 

Törölt: -
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Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs pont 
- információbiztosítás 
- tanácsadok 
- képzési programok 

álláskeresők  
- folyamatos 
- havonta 
- igény szerint 

ingyenes előtér, 
tanácsadó 
helyiség, 
képzési terem 

5-10 fő/alkalom 

Tanoda programok - - - - - 
a 0-5 éves korosztály foglalkoztatását biztosító, illetve 
biztos kezdet (jellegű) program- 

- - - - - 
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3.2. A kitöltendő táblázat mellett a bemutatás során alapvetően az alábbi 

szempontokra térjen ki(max. 2 A/4-es oldal terjedelemben [MT 4 melléklet]): 

- az egyes szolgáltatások, feladatok indokoltsága25; 

- az egyes szolgáltatások szakmai, módszertani elvei. 

Kérjük, vegye figyelembe a jelen pályázati adatlap 5.2. pontjában, továbbá a 6. 

számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv tartalma” fejezetének 3. pontjában 

foglaltakat. Figyelmébe ajánljuk a Módszertani kézikönyv 4., továbbá 13-15. 

fejezeteit. 

 

4. A feladatok és a szolgáltatások integrált működtetési keretének, 

összehangolásának ismertetése. (max. 2 A/4-es oldal terjedelemben [MT 5 

melléklet]) (Kapcsolódó értékelési szempontok: 4.2, 4.4, 4.5.) 

Kérjük, vegye figyelembe a 6. számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv 

tartalma” fejezetének 4. pontjában foglaltakat. Figyelmébe ajánljuk a 

Módszertani kézikönyv 5. fejezetét. 

 

5. Feltételek 

 

5.1. A meglévő és a kialakítandó infrastrukturális feltételek bemutatása. (max. 2 

A/4-es oldal terjedelemben [MT 6 melléklet]) Kérjük, vegye figyelembe a 6. 

számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv tartalma” fejezetének 5.1. 

pontjában foglaltakat. Figyelmébe ajánljuk a Módszertani kézikönyv 6. fejezetét. 

 

                         
25 Kapcsolódó értékelési szempontok: 4.1. 
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5.2. A meglévő és a kialakítandó infrastrukturális feltételek összefoglalása 

 
Az érékelés, illetve az áttekintés megkönnyítése érdekében kérjük, mellékeljen egy – akár kézzel rajzolt – vázlatot az IKSZT leendő 
térszerkezetéről, kialakításáról26   
 

 Tér/helyiség – a 
vázlaton 

jelölttel azonos 
– megnevezése 

Tér/helyiség 
alapterülete 

(m2) 

A helyiségben biztosított 
szolgáltatás(ok), ellátandó 

feladat(ok)27 

A szolgáltatás/feladat kapcsán 
beszerzendő eszközök 

(megnevezés és 
darabszám)28,29 

A többcélúan kialakítandó 
terek/helyiségek illeszkedé-
sének, használhatóságának 

indoklása30 
Olvasósarok 20 db fotel, 10 db 

dohányzóasztal, italautomata. 
telehát/eMagyarország Pont, 
Foglalkozatási Információs Pont 

4 db számítógép és asztalok, 
székek, szkenner, nyomtató, 
szünetmentes tápegységek. 

1.31 Előtér ~ 100 m2 

turisztikai információs pont szórólap és irattartó polcok, 
hirdetőtáblák. 

Az előtér az IKSZT „erőtere”, 
itt található meg minden, amire 
„azonnal” szükség lehet, 
továbbá e helység a 
legalkalmasabb a csevegésre, 
találkozásra, időtöltésre. 

2. Könyvtár ~ 50 m2 

Mozgókönyvtári szolgáltatás 2 db számítógép (kezelői és 
olvasói) szünetmentes 
tápegységgel és a hozzájuk 
tartozó asztalok és székek, 
internet elérés, 2 db 
olvasóasztal olvasólámpával, 
információs pult 1 db asztallal 
és 2 db székkel. 

A helyiség mérte nem teszi 
lehetővé a könyvtári funkción 
túli, egyéb szolgáltatás 
befogadását. 

                         
26 A melléklendő vázlat és a beruházáshoz készítendő tervdokumentáció – indokolt esetben – eltérhet egymástól. 
27 Kapcsolódó értékelési szempontok: 5.1. 
28 A megnevezett eszközök, illetve azok darabszáma és a beruházáshoz készítendő eszközbeszerzési lista – indokolt esetben – eltérhet egymástól. 
29 Kapcsolódó értékelési szempont: 5.1. 
30 Kapcsolódó értékelési szempontok: 4.2. 
31 A sorok száma bővíthető, illetve az IKSZT tereinek/helyiségeinek számától függően bővíthető! 
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képzések, előadások (MNVH pont, 
ifjúság-, közösség- és 
egészségfejlesztés, ÁFSZ) 
civil szervezeti megbeszélések, 
összejövetelek 

3. Képzési terem ~ 50 m2 

közművelődési programok 

40 db mobil szék, 10 db mobil 
asztal, projektor, flipchart, 
vetítővászon. 

A közös eszközpark indokolja 
a szolgáltatások egy térbe 
helyezését. 

tanácsadások (MNVH pont, ifjúság-, 
és egészségfejlesztés, ÁFSZ) 4. 

Tanácsadó 
helyiség 

~ 25 m2 
klub-összejövetelek 

2 db kanapé, 8 db fotel, 6 db 
dohányzóasztal, térelválasztó 
bútorok. 

A közösen, közel azonos célra 
használatos bútorok indokolják 
a funkciók egymáshoz 
illesztését. 

Közművelődési programok 200 db mobil szék, 40 db, 
mobil asztal, hi-fi, erősítő. 5. Tornaterem 339,1 m2 

Egészségfejlesztési programok szőnyegek, sporteszközök. 

A helyiség mérete adja a közös 
célú felhasználást. 

Ifjúsági szabadidős programok 
(ifjúsági klub) 

6. 
Tetőtéri 
helyiség 

18,5 m2 Ifjúságfejlesztési (beszélgetések, 
tanácsadások, csoportok) 

pult, 20 db szék, 5 db asztal, 4 
db kanapé, 4 db 
dohányzóasztal, TV, CD/DVD 
lejátszó, házimozi, hi-fi. 

A fiataloknak szóló programok 
egy része „saját 
környezetükben” kerül 
megvalósításra, csökkentve 
ezzel az azokkal szembeni 
kezdeti ellenérzéseket. 

Ifjúsági szabadidős programok biliárd, csocsó, ping-pong 
asztal, darts. 

„Stúdió-várakozó” 3 db kanapé, 6 db fotel, 3 db 
dohányzóasztal. 7. Galéria 139 m2 

Közművelődési programok Új eszközöket nem igényel, a 
tornateremben használatosak 
megfelelőek ide is. 

Az első két funkció 
gyakorlatilag – a tér mérete 
miatt – elkülönül egymástól. 
Kisebb létszámú 
közművelődési programok 
esetében azonban minden 
eszköz jól hasznosítható. 
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8. Civil iroda ~ 35 m2 

Helyszín biztosítása civil szervezetek 
számára 

2 db számítógép és azokhoz 
tartozó asztalok, székek, 
szünetmentes tápegységek, 5 
db zárható iratszekrény, 2 db 
fotel, dohányzóasztal 

A civil szervezetek magas 
száma miatt csak irodai célokat 
szolgál a helyiség 

Lakosság és vállalkozások 
információhoz való jutásának 
elősegítése (kábeltelevíziós műsorok 
készítése) 

9. Stúdió ~ 35 m2 

Média-képzések 

- 
(a stúdió berendezései 
rendelkezésre állnak, az 
IKSZT csak megfelelő 
helyszín biztosít számára) 

A magas színvonalú technikai 
eszközök lehetőséget adnak – 
akár nemzetközi – 
médiaképzések megtartására 
is. 

10. 
Mellék- 

helyiségek 

~ kb. 10-10 
m2 

(fsz. & em.) 

- - - 

11. Raktár 
~ 7 m2 

(lépcső alatt) 
- - - 

12. 
Kerékpár és 
babakocsi 

tároló 

~ 15 m2 
(épületen 

kívül) 

- - - 
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5.3. A meglévő és a kialakítandó személyi feltételek bemutatása: (max. 1 A/4-es 

oldal terjedelemben [MT 7 melléklet]) (Kapcsolódó értékelési szempont: 5.3.) 

Kérjük, vegye figyelembe a 6. számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv 

tartalma” fejezetének 5.3. pontjában foglaltakat. Figyelmébe ajánljuk a 

Módszertani kézikönyv 7. fejezetét. 

 

 

6. Partnerség, szakmai együttműködés ismertetése (max. 4 A/4-es oldal 

terjedelemben [MT 8 melléklet]) (Kapcsolódó értékelési szempontok: 6.1-6.4.) 

Kérjük, vegye figyelembe a 6. számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv 

tartalma” fejezetének 6. pontjában foglaltakat. A 2. számú melléklet szerintitől 

eltérő szakmai-módszertani együttműködésekről szóló megállapodásokat kérjük, 

csatolja pályázatához! Figyelmébe ajánljuk a Módszertani kézikönyv 8. illetve 16 

fejezeteit. 

 

 

7. Fenntarthatóság (max. 2 A/4-es oldal terjedelemben [MT 9 melléklet]) 

(Kapcsolódó értékelési szempontok: 7.1. - 7.3.) 

Kérjük vegye figyelembe a 6. számú melléklet „A Megvalósíthatósági Terv 

tartalma” fejezetének 7. pontjában foglaltakat. Figyelmébe ajánljuk a 

Módszertani kézikönyv 9. fejezetét. 

 

Dátum: 

Kőröshegy, 2008. október 30. 

………………………………………… 

                                                                                        Pályázó cégszerű aláírása 

                                                                                                  Kovács Klára 

Képviseli (nyomtatott betűkkel) 



 

 

3. számú melléklet 

Együttműködési megállapodás 

az egyes szolgáltatások, feladatok ellátásában közvetlenül együttműködő szervezetekkel 
 



 

 

4. számú melléklet 

Támogató nyilatkozat 

az IKSZT szolgáltatásának működési területéről 

 

 

A pályázatunkra nem vonatkozik



 

 

PA 1. melléklet 

 

Pályázó korábban megszerzett releváns (közösségfejlesztés, vidékfejlesztés) szakmai 

tapasztalata 

 

Kőröshegyen évek óta működik a civil szervezetek és a képviselő-testület együttműködését, 

egyeztetési rendszerét biztosító Civil Fórum. Az integrált közösségi és szolgáltató tér 

kialakításának és működtetésének koncepciója is e keretek között született meg. Az 

egyeztetés kezdetétől egyértelmű volt, hogy az IKSZT jövőbeni működtetője civil szervezet 

legyen. A döntést nem csak településünk jelentős „civil hagyománya” indokolta, hanem az a 

meggyőződés is, hogy a társadalmasított IKSZT hatékonyabban tudja majd becsatornázni a 

folyamatosan változó igényeket, és gyorsabban tud majd reagálni azokra. Miért 

Alapítványunk? Mert szervezetünk tudja legjobban integrálni a számos, sajátos profillal 

rendelkező egyesület és alapítvány programjait, erőforrásait. Tevékenységünk általános 

jellege biztosíték arra, hogy az IKSZT profilja nem fog valamely irányba (pl.: 

vállalkozásfejlesztés, idegenforgalom, szabadidősport, képzőművészet, stb.) eltolódni, hanem 

éppen ellenkezőleg: mindezen tevékenységek, egymást erősítve jelenhetnek meg benne. 

Kőröshegy Község Önkormányzata, mint tulajdonos vállalja, hogy a pályázat megvalósítása 

után, az integrált közösségi tér üzemeltetésének, működtetésének kiadásait költségvetésének 

terhére biztosítja. (Lásd az „V. számú melléklet – Szándéknyilatkozat a működési 

költségekhez való hozzájárulásról” dokumentumot). Településünkön tehát megvalósulhat a 

közösségi, közművelődési, közösségfejlesztési intézmények nyugat-európai modellje: az 

önkormányzat által biztosított keretek között civil szervezetek működtetnek, a lakossági 

igényekhez igazított szolgáltatásokat. 

 

* * * 

 

Alapítványunkat a Kőröshegyi Iskola, Óvoda és Faluház nevelő testületének tagjai alapították 

1999-ben, a 2000. évben közhasznú szervezetként kértük nyilvántartásba vételünket a 

Somogy Megyei Bíróságnál. Kuratóriumunk 7 főből áll. Célunk a tehetséges gyermekek 

felkarolása, a kőröshegyi ifjúság egészséges életmódjának, kulturális életének, sportolásának 

támogatása. Munkánk során – ahogyan közoktatási, közművelődési intézményünk keretei 

között is – különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekekre és fiatalokra.  



 

 

Támogatási, szponzorációs tevékenységünk keretében anyagi támogatásban részesítjük 

iskolánk és településünk jó hírnevét öregbítő, rendszeresen, eredményesen sportoló, 

versenyeken részt vevő, tehetséges diákokat, felszereléseket, tárgyi eszközöket, sportruházatot 

biztosítunk, karbantartatjuk azokat, hozzájárulunk az utazási, étkezési költségekhez, az edző 

díjazásához, a házi versenyeken biztosítjuk az érmeket, okleveleket. A kőröshegyi gyerekek 

és fiatalok így rendszeresen fel tudnak lépni helyi, régiós, megyei és országos 

rendezvényeken is. Eredményeinket igazolja, hogy településünk több sportverseny rendezési 

jogát is megkapta már. 

A néptánc oktatást hasonlóképp’ támogatjuk: hozzájárulunk a fellépő ruha, a tánctáborok 

költségeihez. A néptánc-együttes, az aerobik csapat, az énekkar minden helyi rendezvényen 

részt vesz, és a környékbeli települések is szívesen hívják őket ünnepeikre. Évek óta 

támogatjuk továbbá a nyári játszóházat – biztosítva ezzel a kisgyermekek nyári 

szabadidejének hasznos eltöltését. 

 

Alapítványunk számára a nyilvánosság, az átláthatóság alapvető érték: támogatónk számára 

minden év végén bemutatjuk munkánkat, óvodásaink, iskolásaink fellépése mellett baráti 

beszélgetésre invitáljuk Őket.  

Bevételeinket pályázati forrásokból egészítjük ki. Az elmúlt három évben az alábbi 

támogatásokban részesültünk 

 

Pályázati cél Támogató Támogatási összeg 
Működési költségek (2006) Nemzeti Civil Alapprogram 150.000,- Ft 
Működési költségek (2007) Nemzeti Civil Alapprogram 200.000,- Ft 
Működési költségek (2008) Nemzeti Civil Alapprogram 150.000,- Ft 
 

Alapítványunk szakmai tapasztalata, a helyi, közösségi integráltsága és támogatottsága 

biztosíték az IKSZT működtetésének magas színvonalára. A szakmai tevékenységet 

kiegészítő, annak kereteit megteremtő menedzsment-folyamatok gördülékenységét az 

önkormányzattal való kapcsolat, pontosabban a Polgármesteri Hivatal ilyen irányú 

tapasztalatai garantálják. 



 

 

PA 2. melléklet 

 

Együttműködő szervezet korábban megszerzett releváns (közösségfejlesztés, 

vidékfejlesztés) szakmai tapasztalata 

 

Kőröshegy Község Önkormányzata 

 

Jelenleg az önkormányzat tekinthető településünk innovációs központjának. A csapadékvíz 

elevezető hálózat kiépítése, a Faluház melletti Szabadidőpark (játszótér, kirakodó-vásár 

helyszín, szabadtéri rendezvények területének rendezése) és a Széchenyi Emlék- és 

Pihenőhely létrehozása mind-mind a képviselő-testület, illetve a Polgármesteri Hivatal 

tagjainak, munkatársainak köszönhető. A Civil Fórum is önkormányzatunk, polgármesterünk 

kezdeményezésére jött létre – így teremtve meg a keretet arra, hogy a helyi lakosok, 

közösségek tudása, ötletei, kezdeményezései hatékonyan becsatornázódhassanak a terület és a 

Hivatal munkájába. 

Az önkormányzat igen nagy hangsúlyt fektet a nyilvánosságra: a településünk honlapján 

megtalálhatók a fejlesztési tervek, koncepciók, a Kőröshegy által beadott pályázatok 

dokumentációja, a képviselő-testületi ülések és az évenkénti közmeghallgatások 

jegyzőkönyvei is. 

 

Az önkormányzat Alapítványunk fő partnere. A pályázathoz csatolt együttműködési 

megállapodások és szándéknyilatkozatok csak részben fedik le jövőbeni együttműködésünk 

területeit. Az azokban foglaltak mellett együttműködésünk egyrészt már kiterjed e pályázati 

program összeállítására is, hiszen tartalmát a Civil Fórum megvitatta és elfogadta, másrészt 

állandó lesz az IKSZT kialakítási folyamata alatt is, hiszen Alapítványunk beruházási 

programok terén való tapasztalatlanságát kiválóan tudják majd pótolni az önkormányzat előbb 

említett projektek keretében megszerzett tapasztalatai. 

 

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 

 

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 30-án alakult 13 település 

részvételével. Tevékenysége egyrészt bizonyos közszolgáltatások biztosítása, másrészt 

fejlesztési koncepciók kidolgozása és projektek megvalósítása köré szerveződik. 

A Társulás biztosítja, illetve hozzáférhetővé teszi a térségben lakók számára a pedagógiai 

szakszolgálatot, az iskolabuszt, a központi orvosi ügyelet és laboratóriumi ellátást, a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, a támogató szolgálatot, a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást és a mozgókönyvtári szolgáltatást. 



 

 

Fejlesztési, projekt-generálási feladatai keretében a Kistérség 2005-ben kidolgozta 2006-

2013-ra szóló „Komplex Fejlesztési Programot”. Példaértékűnek tekintendő, hogy e Program 

nem csak terv maradt: a Társulás évente megújítja, illetve folyamatosan frissíti a Program 

megvalósítását konkrét feladatokra és projektekre lebontó Cselekvési tervét. Sőt: a tervet 

összefoglaló táblázatot bárki számára elérhetővé teszi honlapján. (A fejlesztési folyamatok 

társadalmasítását és társadalmi kontrollját, az információk szabad áramlását lehetővé tevő, 

egyébként természetesnek is gondolható kommunikáció sajnos a legtöbb kistérségi társulásra 

nem jellemző.) 

A projekt-megvalósítói feladatok kapcsán is élen jár a balatonföldvári társulás. Az IKSZT, 

illetve annak szolgáltatásai tekintetében a 2005-ben a GVOP 4.4.2. „A szélessávú hálózatok 

önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó 

településein” témájú felhívásra benyújtott és támogatásban részesített program a legfontosabb. 

A beruházás eredményeként a térség lakossága számára szélessávú internet elérés, 

kábeltelevízió, és triple play szolgáltatás (olcsóbb telefontarifák) valósul meg. 

 

A Társulással való együttműködéstől nem csak a mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítását 

várjuk. Alapítványunk – az önkormányzat mellett – bizton számíthat a Társulás szakmai-

módszertani támogatására mind a beruházás idején szükséges projektmenedzsment, mind a 

működtetés során nélkülözhetetlen projekttervezési támogatásra. 

 

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 

 

A Faluház jelenleg ezen intézmény keretein belül működik. Kulturális, közművelődési 

munkájáról az MT 3. mellékletben írunk. Területfejlesztési és professzionális 

közösségfejlesztési tevékenysége nincs, köz- és művészet-oktatási tevékenysége azonban 

kiemelkedő. Az IKSZT tekintetében – és településünk minél teljesebb bemutatása érdekében 

– feltétlen meg kell említenünk sport-nevelési munkáját. A diákok megyei, országos 

versenyekre járnak, ahol tornászaink kiemelkedő eredményeket érnek el.  

Az iskola sport-nevelési munkája az egész településre hatással van: az IKSZT-nek majdan 

helyet adó épületben található tornaterem majdnem minden hétköznap délután foglalt. A 

tornászok mellett a teremlabdarúgók, a kosárlabdázók, a hobbisportolók folyamatosan 

használják. Egyértelműen adódott tehát, hogy a pályázathoz csatolt együttműködési 

megállapodásban foglaltak mellett közös munkánk – amely kollégákként egyébként is 

természetes – terjedjen ki az egészségfejlesztési programokra is. 



 

 

MT 1. melléklet 

 

A kötelező szolgáltatások szempontjából releváns, települési/térségi feladatmegoszlásra 

vonatkozó adatok 

 

Kőröshegy a Balaton déli partjától 3 km-re, a Külső-Somogyi dombság egyik völgyében 

fekszik. A község nyugati vége mára összeépült Balatonföldvárral, észak felé Szántód 1 km-

re terül el a falu határától. Siófoktól 18 km-re, Kaposvártól 61 km-re fekszik.  

A település társadalmi-gazdasági helyzetével kapcsolatos – és a pályázati adatlap kitöltési 

útmutatójában kötelezően bemutatandóként meghatározott – adatok az alábbiak. 

 

Szempontok Adatok, ismertetések 

A település lélekszáma 2006: 1503 2007: 1472 
- 0-2 év közöttiek 24 20 
- 3-5 év közöttiek 29 20 
- 6-18 év közöttiek 201 193 
- 19-29 év közöttiek 209 202 
- 30-60 év közöttiek 705 685 
- 60 év felettiek 335 352 

5 évesnél fiatalabb gyermeket nevelők 
aránya 

Az 5 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő 
családok aránya az összes családhoz képest 
kb. 50:300 

Települési elvándorlási ráta (egyenleg) 25 
Roma lakosság becsült aránya 1 % 
Lakosság iskolai végzettsége szerinti 
összetétele 

 

- általános iskolát el nem végzettek 10 % 
- általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők  
40 % 

- középfokú végzettséggel rendelkezők 35 % 
- felsőfokú végzettséggel rendelkezők 15 % 

Álláskeresők az aktív korú lakosságon belül 6,8 % 
Regisztrált álláskeresők száma 37 fő 
Az önkormányzat által rendszeres szociális 
segélyben részesítettek évi átlagos száma 
(2007) 

15 fő 

Közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma 
az elmúlt 1 évben 

5 fő 

Az önkormányzat által szociális és 
gyerekvédelmi ellátásban részesítettek száma 
az elmúlt egy évben 

93 fő 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők száma a 0-5 éves korú gyermekek 
között az elmúlt egy évben 

6 fő 



 

 

 

Infrastrukturális helyzet  
Úthálózat hossza, milyensége A szilárd burkolatú úthálózat hossza: 12,921 

km, a nem szilárd burkolatú úthálózat hossza: 
7,559 km (többnyire a településhez tartozó 
szőlőtermő területeken) 

Szélessávú internethálózat Vezetékes internetkapcsolat útján biztosított 
a településen 

Vezetékes telefonhálózat Technikai problémák nélkül érhető el a 
településen 

Mobil telefon hálózat Mindhárom szolgáltatás elérhető településen, 
térerő-problémák azonban jellemzőek. 

Közműhálózat A közműhálózat kiépített a településen. A 
vezetékes víz 22, a gázszolgáltatás 174, a 
csatornahálózat 345 háztartás esetében nem 
érhető el, illetve nincs kiépítve. 

Vidéki életminőséggel kapcsolatos adatok  
Nonprofit (civil) szervezetek száma 18, amelyből 13 aktív 
Vállalkozások száma 272 
Ipari park léte Nincs 
Pénzügyi szolgáltatás léte A településünkön takarékszövetkezet, 

továbbá posta működik. 
Teleház léte Nincs 
eMagyarország Pont léte Minden munkanapon, 14-18 óra között, 

bejelentkezés nélkül érhető el a Faluházban 
(az IKSZT-nek helyet adó épületben). A 
kisgyermekeken kívül településünk minden 
korosztálya, társadalmi csoportja használja. 

Közművelődési szolgáltatóhely(ek) A Faluház (az IKSZT-nek helyet adó épület) 
minden nap 14-18 óra között érhető. Saját 
rendezésű közművelődési programra bármely 
időpontban bérelhető. A helyi lakosok 
térítésmentesen használhatják a Faluház 
infrastruktúráját.  
A faluházban egy fő népművelő 
(művelődésszervező dolgozik.) 

Könyvtári szolgáltatóhely(ek) A mozgókönyvtári szolgáltatás a Faluházban 
érhető el, annak nyitvatartási ideje alatt 
(hétköznap 14-18 óra között.) Igénybevétele 
ingyenes. 

Egészségügyi ellátottság Településünkön a háziorvosi szolgáltatás 
hétfőn: 8-11.30, 
kedden: 8-10, 15-16, 
szerdán: 8-11.30, 
csütörtökön: 8-11.30, 
pénteken: 8-11.30 óra között érhető el.  
A gyógyszertár hétköznap 7:30 és 17 óra 
között, szombaton 8-tól délig tart nyitva. Az 
ügyeleti idő hétköznap du. 5-től este 8-ig, 
szombaton déltől du. 2-ig, vasárnap reggel 8-
tól délig tart. A nyári időszakban minden nap 
eset 10-ig van ügyelet. 

Családsegítő szolgáltatás A családsegítő szolgálatot a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulás működteti, 
munkatársaik hétfőnként 13.30-15.30 között 



 

 

érhetők el a Polgármesteri Hivatalban. 
Falugondnoki, tanyagondnoki ellátás Nincs 
A településen a gyermekintézménnyel való 
ellátottság 

 

Bölcsőde Bölcsőde nem működik a településen, a 
legközelebbi intézmény 20 km-re, Siófok 
városában található. 

Óvoda Településünkön 50 férőhellyel, 80 %-os 
kihasználtsággal működik az óvoda. A 
jelentkezők 100 %-át felveszik. 

Családi napközi Nincs 
Gyermekjóléti szolgáltatás A családsegítő szolgálatot a Balatonföldvári 

Többcélú Kistérségi Társulás működteti, 
munkatársaik hátfőnként 13.30-15.30 között 
érhetők el a Polgármesteri Hivatalban. 

Iskola Iskolánk alsó és felső tagozatokkal működik. 
 

Településünk gazdasági helyzetét legpontosabban a foglalkoztatási adatok mutatják: az 

álláskeresők 6,8 %-os aránya mellett legtöbben csak idényszerűen, illetve csak távolabbi 

városokban jutnak munkajövedelemhez. A helyiek jellemzően a turisztikai szezonban a 

Balaton-parthoz közelebb lévő településeken dolgoznak, majd ősszel-télen várják a következő 

évet. Az önkormányzat elsődleges gazdaságfejlesztési célja tehát a szezonalitástól, illetve a 

távolabbi települések fejlődési ütemétől való függetlenség, azaz az állandó munkalehetőségek 

megteremtése.  

A 2007-ben elfogadott Gazdaságfejlesztési Program az alábbi hosszú távú stratégiai célt 

határozza meg: „a lakosok életminőségének javítása és a település növekedési pályára 

állítása úgy, hogy kihasználásra kerüljön Kőröshegy közlekedési és turisztikai potenciálja, 

sajátos értékei a szőlőtermesztés és a borászat területén”. A Program az alábbi eszközöket 

javasolta a cél elérése érdekében:  

- infrastrukturális fejlesztés, hogy Kőröshegy vonzó legyen mind telephely-, mind 

turisztikai beruházások számára; 

- képzési programok indítása, hogy a letelepülő vállalkozások a helyieket 

foglalkoztassák; 

- a meglévő turisztikai potenciál fejlesztése (a helyi látványosságok „termékké 

fejlesztése”, borutak, stb.), hogy az idelátogatók minél több időt töltsenek nálunk; 

- együttműködés a környező településekkel a vonzerő növelése, illetve annak 

érdekében, hogy „érdemes legyen beljebb jönni Somogyba a Balaton-partról.” 

Az IKSZT hozzá kell, hogy járuljon e célok eléréséhez: hosszútávon információs és 

innovációs központtá kell válni. Gyűjtenie, megjelenítenie és „továbbítania” kell a helyi és 

„elhoznia” a távoli információkat. Képzéseket kell szerveznie, képzési helyszínt kell 

biztosítania, megbeszélésekkel, összejövetelekkel, közös programokkal, projektekkel meg 

kell, hogy teremtse a helyi fejlesztési ötletek, gondolatok, tervek szinergiáját. 



 

 

MT 2. melléklet 

 

A szolgáltatás ellátásával érintett település(ek)en jelenleg elérhető szolgáltatások 

részletes bemutatása 

 

Kőröshegy a hazai kistelepülések átlagához viszonyítva közszolgáltatásokban jól ellátott 

település. Az előző mellékletben több szolgáltatást bemutattunk. Az alábbiakban egyrészt 

részletesen szólunk egy-egy szolgáltatásról, másrészt továbbiakat ismertetünk. 

 

Az óvoda két csoportjába közel 40 kisgyermek jár. Az intézmény 80 %-os kihasználtsággal 

működik, azaz nem túlzsúfolt, így az óvópedagógusoknak lehetőségük van a kisgyermekekkel 

való gondos foglalkozásra, az esetenként szükséges fejlesztő munkára. Az intézmény – az 

alapfokú művészeti oktatást is vállaló – általános iskolával összevont intézményként 

működik, így a néptánc tanítása már a nagycsoportos korú gyermekeinknél elkezdődik. Az 

óvoda 1999-ben adaptálta Nagy Jenőné az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

(ONME) programját, amelynek célja a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag 

óvoda megteremtése. A kőröshegyi óvodában a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy 

az ott folyó munka gyermeki tartást, önállóságot és az ebből fakadó egészséges öntudatot, 

kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek. Az általános iskola alsó és 

felső tagozat is működik. 

A gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatások mellett egyéb szociális szolgáltatások is 

elérhetők a településen: a 2008.06.30-án kötött társulási megállapodás keretében az 

önkormányzat jelenleg 25 fő számára biztosítja a közétkeztetés lehetőségét, valamint házi 

segítségnyújtást az igénylőknek. A településen rendszeresen elérhető a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi rendelés, valamint a védőnői ellátás. A gyógyszertár ügyeletet is tart.  

A Faluházzal (művelődési házzal) kapcsolatban önkormányzati rendelet rögzíti: „az 

önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja intézménye 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket”. Az idézett rendelet rögzíti továbbá, 

hogy „az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az állami 

támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat” – ez az összeg 3.168.000 Ft volt. Tekintettel 

az önkormányzatok szűkös anyagi helyzetére és arra, hogy a közművelődési normatíva 

szabadon felhasználható állami támogatás, e rendeleti pont jól mutatja településünk 

önkormányzatának elkötelezettségét a közművelődési feladatok iránt. A Faluházban működik 

továbbá az eMagyarország Pont és a Foglalkoztatási Információs Pont is. Az 

intézménynek szakképzett népművelő munkatársa van. A település játszótere – melyet az 

IKSZT pályázat keretében bővíteni kívánunk – a Faluház mellett található. A fiatalok 

szabadidő-eltöltését ifjúsági klub szolgálja, amelyet a Kőröshegy Ifjúsága Egyesület 



 

 

működtet – jellemzően hétvégén, mikor a kollégista társaik is itthon tartózkodnak. Az épületet 

2007-ben vásárolta meg az önkormányzat és bocsátotta a fiatalok rendelkezésére 

térítésmentesen.  

A humán közszolgáltatások mellett Kőröshegyen takarékszövetkezet és posta működik, 

továbbá egy műanyag kereskedés és több élelmiszerbolt, vendéglők teszik még 

komfortosabbá az itt élők mindennapjait. Fontos megemlíteni továbbá a kistérségi 

kábeltelevízió és internet szolgáltatást, amelynek köszönhetően már bármely kőröshegyi 

lakos igen kedvező áron, kiváló minőségű szolgáltatást vehet igénybe. A faluban 67 falusi 

vendéglátóhely összesen 453 ággyal várja az idelátogatókat. 

 

Kérdésként merülhet fel: ha ilyen jó a helyzet, akkor miért kell az IKSZT? A választ a 

törvényi előírások és a társadalmi szükségletek közötti különbség adja meg.  

Iskolánkban és óvodánkban kiváló pedagógiai munka folyik, de a késődélutáni időszakban – 

mikor több munkahelyről még nem lehet hazaérni a tömegközlekedési eszközökkel – vagy 

nyáron – mikor a gyermekek napközbeni felügyelete több család számára jelent nehézséget – 

csak részben biztosított a gyermeke ellátása, a serdülők szabadidő eltöltése. 

A kistérségi szintű feladatellátás keretében megoldott a gyermekjóléti- és családsegítő 

szolgáltatás, de az önkormányzat épületében elérhető szolgáltatás nem csak korlátozottan ad 

lehetőséget a meghittséget, intimitást, nyugalmat igénylő esetkezelésre. 

Az idős lakosaink alapvető gondozási szükségletei, illetve napi szintű, praktikus igényei 

(takarítás, vásárlás, stb.) kielégített, de beszélgetésekre, mentálhigiénés támogatásra, azaz 

magányuk enyhítésére már nincs ereje, ideje az őket segítő szakembereknek – pedig erre 

ugyanolyan nagy szükség lenne. 

Az eMagyarország Pont biztosítja a térítésmentes, közösségi internetelérést, de az 

információs társadalom eszközrendszerét bizonytalanul alkalmazók számára nem 

biztosítottak a képzések, a tanfolyamok és látható, hogy a helyi vállalkozók többsége sem 

használja ki a világháló adta lehetőségeket – akár az információk megszerzéséről, akár a 

terjesztéséről beszélünk. 

A Foglalkoztatási Információs Pont keretében az ügyfelek – amellett, hogy megismerhetik a 

szabad álláshelyeket – igénybe vehetik a Dologidő Kft., illetve a kaposvári Szövetség a 

Polgárokért Alapítvány munkaerő-piaci tanácsadását, de nincs olyan helyiség a Faluházban, 

ahol nyugodt körülmények között lehetne beszélgetni, esetleg összeállítani egy-egy, 

valóban informatív önéletrajzot. 

Az ifjúsági klub – az azt működtető egyesület tagjainak mindennapi elfoglaltsága miatt – 

csak korlátozott időpontokban és mértékben vehető igénybe. A kábeltelevízió jelenlegi 

stúdiójának állapota egyre jelentősebb akadályokat gördít a műsorok fejlesztése, illetve 

társadalmasítása, továbbá a technika, a berendezések képzési célokra való hasznosítása elé. 



 

 

MT 3. melléklet 

 

A szolgáltatás ellátásával érintett településen zajló közösségi, helyi társadalmat érintő 

programok, illetve a helyi közösségek fő jellemzőinek bemutatása 

 

Közösségi, a helyi társadalmat érintő programok 

 

A PA 1 mellékletben már említettük: településünkön a működő, aktív civil szervezetek 

létrehozták a Civil Fórumot. Az együttműködés egyik célja a programok, a rendezvények 

összehangolása. Az alábbi táblázat mutatja e tevékenység szükségességét, bizonyítja továbbá, 

a kőröshegyi közösségi élet aktivitását, sokszínűségét. 

 

Időpont (2008.) Programok (szervezők) 
I.26. SZ. M. bál (Szülői Munkaközösség) 
II.2. Borász-bál (Hegyközség) 
II.9. Iskolai farsang (Általános Iskola) 
II.16. Egyesületek közös farsangi bálja (Polgárőr; Vállalkozók; Labdarúgó 

Egyesület) 
II.  Adófórum (Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete) 
II.23. Dalkör farsangja (Kőröshegyi Dalkör Egyesület) 
II.24. Nyugdíjas farsang (Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesülete) 
II-III. Hegyközségi esték-előadások (Hegyközség) 
III.10. A Biblia éve (Gaál György Alapítvány) 
III.14. Március 15-i ünnepség (Általános Iskola, Önkormányzat) 
IV.26. Falutakarítási Nap (Önkormányzat) 
V.1. Akadályhajtó Háziverseny (Lótenyésztők Egyesülete) 
V.3. 15 éves évforduló megünneplése (Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesülete) 
V.12. Pünkösdi Fesztivál (Művészeti iskola) 
V. Szivárvány Nap, kiállítás (Szivárvány Óvoda) 
V.16-17. Dalostalálkozó (Kőröshegyi Dalkör Egyesület) 
V.24. Orbán napi borverseny (Hegyközség) 
V.30-VI. 1. Veteránautó találkozó és verseny (Önkormányzat) 
V.31. VIII. Balaton Kupa Országos Tornaverseny (Általános Iskola) 
VI.6. Néptánc Gála (Művészeti iskola) 
VI. Sulisztár (Általános Iskola) 
VI.8. Kórustalálkozó (Kőröshegyi Dalkör Egyesület) 
VI.14. Ballagás (Általános Iskola) 
VII.1-VIII.20. Nyári orgona-hangversenyek (egyházak) 
VIII-IX. Labdarúgó mérkőzések (Kőröshegyi Labdarúgó Egyesület) 
VIII.2. Meghívásos kettesfogathajtó verseny (Lótenyésztők Egyesülete) 
VIII.20. Ünnepi megemlékezés (Önkormányzat) 
IX.6. Falunap (Önkormányzat) 
IX.7. Bordalos találkozó (Kőröshegyi Dalkör Egyesület) 
IX.7-12. Bor Napok (Hegyközség) 
IX.13. Szüreti felvonulás (Lótenyésztők Egyesülete) 



 

 

IX.14. Búcsú (Önkormányzat) 

X.6. 
Megemlékezés az Aradi vértanukról (Gaál György Alapítvány, Református 

Egyház) 
X.23. Ünnepség (Általános Iskola, Önkormányzat) 
X. Nyugdíjas találkozó (Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesület) 
XI. Színházlátogatás (Önkormányzat) 
XI.22. Katalin-bál (Lótenyésztők Egyesülete) 
XI.30. Kistérségi Református Konferencia (Református Egyház) 
XII.13. Mikulás –kupa karate verseny (Kőröshegyi Diáksport Alapítvány) 
XII. Adventi programok (Iskolai Diákönkormányzat) 
XII. Adventi hangversenyek (Kőröshegyi Dalkör Egyesület, egyházak) 
XII. Mindenki karácsonya (Önkormányzat) 
XII.31. Faluszilveszter (Képviselő-testület) 
 

A helyi közösségek fő jellemzőinek bemutatása 

 

A településünk 13 működő, aktív civil közösség közül az alábbiakat kell feltétlen kiemelni. 

Kőröshegy Ifjúsága Egyesület – a helyi fiatalokat összefogó egyesület 2007-ben alakult, 

tevékenysége alapvetően az önkormányzat által biztosított épületben működő ifjúsági klub 

köré szerveződik. Az IKSZT működtetésében jelentős szerepet kap majd e szervezet, hiszen 

Ők lesznek majd felelősek az IKSZT épületébe majdan átköltöző ifjúsági klub programjainak, 

projektjeinek megvalósításáért is. 

Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete – az egyesület célja a helyi 272, túlnyomórészt egyéni 

vállalkozó képzése, tájékoztatása, közös fejlesztési programjaik, projektjeik kidolgozása, 

megvalósításának koordinálása. Az egyesület úgyszintén meghatározó szereplője lesz a 

kőröshegyi IKSZT működésének, működtetésének: közreműködik a vállalkozásoknak 

nyújtandó szolgáltatások (képzés, tanfolyamok, információs bázis, stb.) szervezésében, 

megvalósításában. 

Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete – az Egyesület 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy 

„a lószerető embereket összefogja és ápolja a lovas hagyományokat”, napjainkra a megye 

legnagyobb lovas egyesületévé váltak. 2005-től évi 15-20 településen tartanak egész napos 

lovas programokat, idén harmadik alkalommal szervezték meg – több helyi egyesülettel 

közösen – a Hagyományőrző Szüreti Fesztivált. Állandó programjaik a Házi Fogathajtó 

Verseny (pünkösdvasárnap), az Amatőr Kettes-fogathajtó Verseny és Lovas Találkozó 

(augusztus 1. szombatja), az előbb említett Hagyományőrző Szüreti Fesztivál (szeptember 2. 

szombatja) és a Katalin napi Lovas Bál (november). 

Kőröshegyi Szállásadók Egyesülete – a helyi 67 falusi vendéglátót összefogó egyesület is 

képzések, információs napok szervezésével, továbbá a helyi szálláshelyek propagálásával, a 

település turisztikai kínálatának terjesztésével foglalkozik. A vállalkozók és a lótenyésztők 



 

 

egyesületével közösen az IKSZT turisztikai-információs és gazdaságfejlesztési célú 

szolgáltatásaiért lesz felelős. 

Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány – az alapítvány célja 

„multidimenzionális szolgáltatás nyújtása szenvedélybetegek számára, egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés, egészséges életmódra nevelés, az egészség megőrzése és közreműködés a 

szociális és egészségügyi problémák feltárásában. Mindezek érdekében szenvedélybetegek 

utógondozását végző rehabilitációs otthon létrehozása és működtetése”. Az alapítvány iskolai 

drog-prevencióval, csoportos és egyéni konzultációval, a „Mentálhigiéné és addiktológia 

egymásért” program keretén tartandó előadásokkal járul majd hozzá az IKSZT 

tevékenységéhez. 

Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesülete – a Kőröshegyi Nyugdíjas klub 1993 őszén alakult, 

eleinte a közös témák megbeszélése, szórakozás volt a fő cél. 1994-ben már aktívan vesznek 

részt Kőröshegy kulturális, társadalmi rendezvényein (hallgatóként és szereplőként egyaránt), 

részt vállalnak a község csinosításában, virágosításában, különböző – egészségügyi, politikai, 

helyi problémával foglalkozó, vagy éppen kulturális – előadásokat szerveznek. A klub 2000. 

május l8-tól működik egyesületi formában. 

Kőröshegyi Dalkör Egyesület – Kőröshegy kulturális életének aktív szereplői, rendszeresen 

fellépnek a március 15-i, a falunapi és a borheti rendezvényeken, a karácsonyi templomi 

hangversenyen. 1996-ban a Népzenei Együttesek Országos Minősítésén és 1997-ben az I. 

Vass Lajos Népzenei Versenyen „Bronz” fokozatot értek el, 2004 áprilisában a Somogy 

Megyei Művelődési Központ által szervezett Népdalkörök és Népzenei Együttesek XII. 

Országos Minősítésén „Ezüst” fokozatot kaptak. A dalkör – a nyugdíjasok egyesületével 

közösen – meghatározó szerepet vállal majd az idősebb korosztály magányos tagjainak 

társadalmi re-integrációját szolgáló programok, klubok szabadidős programok 

megvalósításában. 

 

Látható, hogy településünkön aktív közösségi, civil szervezeti élet zajlik. Az IKSZT nem csak 

helyet (irodát és infrastruktúrát) biztosít majd számukra, hanem integrálja, összefogja majd 

tevékenységüket. A civil, közösségi élet tekintetében azt várjuk az IKSZT-től, hogy az 

eddigieknél kézzelfoghatóbb, konkrétabb keretet és eszközöket teremt majd a szervezetek 

együttműködéséhez: nem „a település érdekében”, hanem konkrét szolgáltatások működtetése 

kapcsán kell majd együttdolgozniuk a szervezeteknek. Az eddigi évekhez képest intenzívebb 

együttdolgozás, a közös megbeszélések, egyeztetések pedig hozzájárulnak majd az IKSZT 

távlati céljának megvalósításához: a közösségben, azok tagjaiban rejlő innováció, az ötletek 

kibontásához és ezáltal Kőröshegy – a közösségi mellett – gazdasági fejlődésének 

előmozdításához. 

 



 

 

MT 4. melléklet 

 

Az IKSZT keretében ellátandó feladatok, működtetendő szolgáltatások bemutatása 

 

Az IKSZT feladatai és szolgáltatásai az előző mellékletekben meghatározott célok elérését 

kell, hogy szolgálják. Hozzá kell, hogy járuljanak tehát egyrészt ahhoz, hogy az IKSZT 

hosszútávon Kőröshegy információs és innovációs központjaként működjön, másrészt a 

humán szolgáltató rendszer kínálatának bővítéséhez és a meglévő szolgáltatások 

minőségének fejlesztéséhez. Biztosítania kell helyszínt a kábeltelevízió stúdiójának 

számára és a feltételeket ahhoz, hogy a stúdió alkalmassá váljon a műsorok 

társadalmasítására és képzési programok megvalósítására. Támogatnia és fejlesztenie kell 

továbbá a közösségek, a civil szervezetek együttműködését, hozzájárulva ezzel egy, a 

gazdaságfejlesztésre is hatást gyakorló, tudatos közösségfejlesztési folyamat elindításához. 

 

A fentiek érdekében az egyes szolgáltatási körökben az alábbi tevékenységeket tervezzük. 

Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

működtetéséhez – településünk szőlőtermesztéssel, borászattal és szálláskiadással foglalkozó 

vállalkozóira koncentrálva, szakterületükkel, illetve vállalkozás-menedzsmenttel, 

marketinggel, termékfejlesztéssel, pályázatokkal kapcsolatos képzési programok szervezése, 

alapvetően a helyi termelési és érékesítési láncok kialakítása, hosszútávon szövetkezetek 

megalakítása, továbbá egy egységes helyi és térségi turisztikai portfólió kialakítása céljából; 

Ifjúsági közösségi programok, ifjúságfejlesztési folyamatok, ifjúsági információs pont – 

az ifjúsági klub „átköltöztetésével” a szabadidős programok egész héten való biztosítása a 

fiatalok számára, pályaválasztásról, vállalkozásalapításról (kezdeményezzük, hogy az 

iskolában kerüljön bevezetéste a Junior Achievement Magyarország diákvállalkozási 

programja), a települési lehetőségekről (borászat, turizmus), életpályatervezésről és családi 

életről szóló beszélgetések, tanácsadások, tréningek szervezése, a fiatalok látószögének 

kiszélesítése, továbbá újabb és újabb társadalomfejlesztési modellek megismerése érdekében 

az ifjúsági információs pont keretében külön hangsúlyt az európai önkéntes szolgálatra, 

kérelmezzük felvételünket a Eurodesk hálózatba és kezdeményezzük egy-egy nemzetközi 

ifjúsági cserepprogram megszervezését. 

Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése – negyedévente helyi 

újságot jelentetünk meg, stúdió-helyiséget alakítunk ki a helyi kábeltelevízó-szolgáltatás 

számára, az idelátógatókat térségi turisztikai információs pont várja majd, a vállalkozók 

számára az adójogszabályok változásakor előadásokat, képzéseket tartunk és célzottan 

eljuttajuk az ÚMFT és az ÚMVP pályázati lehetőségeket; 



 

 

Teleházban/eMagyarország pont – a szélessávú internetkapcsolat minél szélesebb körű 

kihasználása érdekében folyamatosan tájékoztatjuk a számítógéppel még nem rendelkezőket a 

különböző akciókról, képzéseket szervezünk a kommunikációs és információszerzési 

lehetőségek megismertetése céljából, a diákoknak a szövegszerkesztő, táblázatkezelő és 

perzentációs programokról, a vállalkozóknak az elektronkius ügyintézés lehetőségeiről, 

képzéseink során különös figyelmet fordítunk majd idősebb lakosainkra, akiket majd a 

fiatalok oktatnak-tanítanak elősegítve a generációk közötti konfliktusok, kommunikációs 

problémák oldását; 

Közművelődési programok szervezése – az IKSZT továbbra is helyet ad a hagyományos 

rendezvények számára, bátorítjuk és szakmailag segítjük a fiatakokat a közösségi programok 

szervezésében, a középkorú és idősebb generáció számára nosztalgia-filmvetítéseket és 

bálokat szervezünk, meg-meg kérve, illetve bíztatva őket, hogy lepjék meg egymást 

főztjeikkel, süteményeikkel, a magányosan élő időseket különösen várjuk, hívjuk majd e 

rendezvényekre, illetve a terveink szerint megalakuló újabb klubok, körök alkalmaira; 

Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása – mozgókönyvtárunk állományát 

szótárakkal, lexinokkal, vállalkozási-, civil szervezeti és projekt-menedzsment könyvekkel, a 

borászatról, a falusi turizmusról szóló szakkönyvekkel bővítjük, a folyóiratokból, az 

önkormányzati rendeletek tárából, az információs kiadványokból olvasósarkot alaítunk ki; 

Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése – mindenek előtt közösségi 

felmérést végzünk a helyi fejlesztési gondolatok és cselekvési szándékok feltérképezése 

érdekében, az IKSZT-nk és a Civil Fórum működtetését, működését is egyfajta 

közösségfejlesztési folyamatként értelmezve minden évben stratégiai tervező műhelyt tartunk 

a civil szervezetek és az önkormányzat részvételével, úgyszintén évente megjelenttetjük a 

Kőröshegyi Kalendáriumot, tanulna-tanítana gyűjteményt állítunk össze, pályázatot adunk be 

az ORTT-hez és kezdeményezzük egy kisközösségi rádió elindítását, közösségi akciókat 

szervezünk, pl. „így élek, ezt csinálom én” címmel rövidfilmpályázatot hírdetünk lakosaink 

körében és a beérkező filmeket bemutatjuk a helyi kábeltévé adásában, a filmek elkészítését 

rövid tanfolyamokkal támogatjuk; 

Egészségfejlesztési programok – főzőtanfolymatokat szervezünk az egyszerűen elkészíthető 

egészséges és a régi idők elfeledett receptjeiből (különösen várjuk majd ezekre a falusi 

vendéglátással foglalkozókat, hogy így is bővíthessék kínálatukat), települési, kistérségi 

amatör bajnokságokat, versenyeket tartunk, egészségfejlesztéssel, megelőzéssel, a természetes 

gyógymódokkal foglalkozó előadókat hívunk; 

ÁFSZ információs pont – megfelelő helyet biztosítunk a jelenleg is működő tanácsadások 

számára, a munkaerőigények felmérését követően át-, illetve továbbképzési programokat 

szervezünk, a fiatalok munkatapasztalatszerzése céljából parneri hálózatot és együttműködést 

alakítunk ki az önkénteseket és gyakornokokat fogadó szervezetekkel, vállalkozásokkal. 



 

 

MT 5. melléklet 

 

A feladatok és a szolgáltatások integrált működtetési keretének, összehangolásának 

ismertetése 

 

Az integrált, egységes működtetést négy eszköz biztosítja majd: 

- a feladatok, a szolgáltatások célokhoz rendelése; 

- az egységes szakmai, módszertani elvek; 

- a térszerkezeti kialakítás; 

- a társadalmasított működtetés. 

 

A feladatok, a szolgáltatások célokhoz rendelése 

Az előző mellékletből is kiolvasható: minden egyes feladat kapcsán megvizsgáltuk, hogy az 

miképpen járul hozzá az IKSZT célrendszeréhez. A működtetés során is így járunk el, azaz 

minden egyes újonnan felvetett feladatot, szolgáltatást hozzárendelünk valamely célhoz. 

Ugyanezt a láncolatot követjük majd munkánk értékelése során: ha úgy érezzük, hogy egy-

egy célkitűzésünk (indikátorunk) nem teljesül a remélt, illetve az általunk, 

partnerszervezeteink, a lakosság elvárásainak megfelelően, akkor átalakítjuk 

tevékenységünket, új feladatokat vállalunk, új szolgáltatásokat indítunk be, vagy átalakítunk, 

elhagyunk egyeseket. 

Természetesen felmerülhetnek olyan igények is majd, amelyekről úgy érezzük, hogy nem 

illeszkednek célrendszerünkbe. Az ilyen esetekben – hiszen alapvető működési elvünk lesz 

az, hogy a helyi igényekre kell reagálnunk, annak kell megfelelnünk – az IKSZT céljait kell 

újragondolnunk. 

A legfontosabb azonban az, hogy e rendszer mindig egységes maradjon: a célok és a 

feladatok, szolgáltatások összhangban legyenek egymással. 

 

A szolgáltatások szakmai, módszertani elvei 

A feladat- és szolgáltatás-portfóliót a mindennapokban az egységes szakmai elvek teszik 

összehangolttá. Esetünkben különösen fontosnak érezzük ezt, hiszen széles együttműködői 

körrel dolgozunk majd együtt. 

Az elvek közül elsődleges a helyi igényekre való reagálás: semelyik feladat- vagy 

szolgáltatáskör esetében sem tehetjük majd meg, hogy nem az igények, az elvárások szerint 

működtetjük. Igényként jelentkezhet pl. egy-egy szolgáltatás más időpontban való biztosítása 

– ekkor akár meg kell változtatnunk nyitva tartásunkat vagy új, az adott időpontban ráérő 

tanácsadót, előadót kell kérnünk partnerszervezetünktől. Elképzelhető az is, hogy egyes 



 

 

könyveket éveken vagy folyóiratokat hónapokon keresztül nem olvasnak – ekkor azt 

selejteznünk kell (és pl. adományként eljuttatni rászoruló, határon túli településeknek) vagy le 

kell mondjuk az előfizetést. És még sorolhatnánk… 

Hasonlóan fontos szakmai elv az alacsonyküszöbűség: nem lehet olyan szolgáltatás, amelyet 

nem vehet igénybe mindenki, bármilyen előfeltétel teljesítése nélkül. Az előadásoknak pl. 

csak különös esetben lehet létszámkorlátja, a képzések között csak ritkán lehet olyan, amely 

bármilyen előtanulmányokat kíván, de egyetlen tanácsadás sem lehet olyan, amit pl. csak egy 

bizonyos élethelyzetben lévő lakosok köre vehet igénybe.  

 

Térszerkezeti kialakítás 

A jelenlegi épület – következő fejezetben részletesen bemutatandó – átalakításának célja 

alapvetően a nyitottság megteremtése. Jelenleg ugyanis zeg-zugokon keresztül lehet csak egy-

egy szolgáltatást, helyiséget elérni. Természetesen kellenek zárható terek (tanácsadó helyiség, 

képzési terem, civil iroda, stb.), de az alapvető információs szolgáltatásoknak és a 

beszélgetésre, időtöltésre tereknek, helyeknek, de legfőképp az IKSZT munkatársának 

azonnal elérhetőnek – és nem utolsó sorban láthatónak – kell lenniük. 

A térszerkezeti integrációt és a nyitottságot a kőröshegyi IKSZT-ben az előtér testesíti meg: 

itt kapnak majd helyet az információs, infokommunikációs szolgáltatások, az olvasósarok és a 

klubfoglalkozások helyszínei, továbbá innen nyílik majd a jelenleginél láthatóbbá alakított 

könyvtár is. 

 

Társadalmasított működés 

Többször utaltunk már a Civil Fórum szerepére. Az IKSZT működtetése során e keretben 

fogjuk meghatározni éves programunkat, fejlesztési irányainkat. A cél az, hogy településünk 

lakosai mellett a közösségek, a civil szervezetek is magukénak, sajátjuknak érezzék az 

IKSZT-t. Alakuljon ki a tulajdonos szemléletük és éljenek is az ezzel járó lehetőségekkel. 

Érezzenek azonban felelősséget is az IKSZT-ért. Szükség esetén fogjanak össze annak 

működtetése és fejlesztése érdekében. Távlatosan pedig – akár az IKSZT szakmai 

segítségével megpályázott NCA működési támogatás terhére – járuljanak hozzá a fenntartási 

költségekhez. 

Az előbbiek azonban nem csak a szervezetek, hanem az IKSZT működtetőjét, azaz 

Alapítványunkat is kötelezik: csak úgy működtethetjük az IKSZT-t, hogy az megfeleljen 

partnereink igényeinek és elvárásainak.  

 



 

 

MT 6. melléklet 

 

A meglévő és a kialakítandó infrastrukturális feltételek bemutatása 

 

Az épület jelenlegi állapota: 

Az IKSZT-nek helyet adó épület eredetileg tornacsarnoknak épült. A tervezés során bár 

felmerült a többcélú hasznosítás, de a megvalósítás során már nemigen volt ez érzékelhető. 

Szűk, folyójellegű előterében átjárókon keresztül lehet eljutni a könyvtárba (a földszinten, a 

kép jobb oldalán lévő kisterem), illetve a jelenleg is civil szervezeti ülésekre, 

megbeszélésekre használt helyiségbe (a földszinten, a kép bal oldalán lévő kisterem). További 

közösségi célú hasznosításra alkalmas 

tere azonban – a tornaterem és az 

emeleten található galéria kivételével – 

nincs.  

Különösen nehézkessé teszi a jelenlegi 

épület használatát, hogy míg a 

tornaterem a földszinten van, az 

öltözők az emeleten helyezkednek el. 

Az építkezés sajátos körülményeit 

mutatja továbbá, hogy az emeleti, a 

kép jobb oldalán lévő tetőtéri helység 

ajtaja a felfelé vezető lépcső szintje 

fölött kb. 1 méterrel található, így az 

gyakorlatilag használhatatlan. 

 

Az épület állapota közepes, 

semmiképp nem nevezhető romosnak, 

de jelentős felújításra szorul. 

Hőszigetelése azonban rendkívül rossz, 

a működési költség jelentős hányadát 

kell fűtésre költeni. 

Számítástechnikai berendezéseinek 

átlagéletkora 3 éves, bútorai azonban 

ennél jóval régebbiek, kb. 10 évesek. 

 



 

 

 

Az épület a felújítás után: 

A felújítás keretében jelentős térszerkezeti átalakítást végzünk. A földszinti előteret 

megnagyobbítjuk: a jelenlegi falakat előrehozzuk az árkádok vonaláig. A födémet tartó 

oszlopok kivételére nincs lehetőség, így a megnagyobbított előtér egyszerre lesz nyitott és 

lehet benne beszélgető- és olvasósarkokat kialakítani. Az előtérrel együtt a kistermek is 

nagyobbak lesznek, illetve elbontjuk a hozzájuk vezető, az alaprajzon a mellékhelységekkel 

szemben elhelyezkedő falakat – így azok nyitottak, átláthatók lesznek. A baloldalit képzési 

teremmé alakítjuk ajtaját teljesen kitárható, ajtóként is funkcionáló „mobil falra” cseréljük ki. 

 

A baloldalon található tanári szobát 

megszüntetjük és alapterülete felének 

és a mellékhelyiségek felhasználásával 

tanácsadásokra, kisebb létszámú 

megbeszélésekre alkalmas helyiséget 

alakítunk ki. 

 

Az úgyszintén a földszinten található 

szertárakat a telek irányába 2-2 

méterrel kiszélesítjük, így a jelenleg az 

emeleten található öltözők 

leköltöztethetők lesznek a baloldali 

szertárba. 

 

A lépcső vonalát „U”-ról „L” alakúra 

változtatjuk, így a most használhatatlan 

tetőtéri helyiségben ki tudjuk alakítani 

az ifjúsági klubot. A jobb oldali öltözőt 

és zuhanyzót civil irodává, a 

baloldaliakat stúdióhelyiséggé 

alakítjuk. A galéria jobb oldali részén 

ping-pong és csocsó asztalok lesznek, 

a baloldalit a stúdió „várokozó” terévé 

alakítjuk. 

 

Az új falakat folyamatos, a mobil falat szaggatott piros vonallal jelöltük. 



 

 

MT 7. melléklet 

 

A meglévő és a kialakítandó személyi feltételek bemutatása 

 

Az IKSZT-ben a jelenleg a Faluházban (azaz az IKSZT-nek majdan helyet adó épületben) 

dolgozó, az önkormányzat alkalmazásában álló helyi lakos, fog dolgozni. Közel 10 éve 

dolgozik népművelőként és könyvtárosként a településen. Kiválóan ismeri a térség közösségi, 

közművelődési intézményeit, vezetőit, munkatársait, elismert, megbecsült szakember. 

Jelenleg teljes körűen ellátja a Faluház szakmai vezetésével kapcsolatos feladatokat, 

működteti a mozgókönyvtári szolgáltatást, az eMagyarország és a Foglalkoztatási Információs 

Pontokat. 

 

Jelenlegi munkaköre az újonnan bevezetendő szolgáltatások működtetésével, az 

együttműködő partnerek által biztosítandó tanácsadások, képzések, előadások, stb. 

szervezésével és a Civil Fórum IKSZT-vel kapcsolatos munkájának koordinálásával, 

döntéseinek végrehajtásával bővül.  

Módszertanát tekintve jelentősen átalakul: az eddigi, jellemzően megvalósítói munkáját a 

szakmai-módszertani támogatás váltja fel. Az IKSZT programjait és egyes szolgáltatásait 

ugyanis nem Ő, hanem partnerszervezeteink, illetve a helyi közösségek, civil szervezetek 

biztosítják majd. A helyettük való cselekvés pedig alapjaiban rengetné meg az IKSZT 

koncepcióját, a szakmai-módszertani segítségre viszont bizonyára szükségük lesz.  

 

A Faluházban jelenleg megvalósuló közművelődési tevékenység IKSZT-jellegűvé alakulása 

jelentős mértékű önképzést igényel majd 2009-től. Munkatársának ugyani tudnia kell majd 

válaszolnia a vállalkozók alapvető kérdéseire, működtetnie kell az ifjúsági információs és az 

Eurodesk szolgáltatást, fel kell mérnie a munkaerőigényekhez igazodó képzési szükségleteket, 

továbbá projekteket kell generálnia és megvalósítania, ÚMFT és ÚMVP fejlesztéseket és 

pályázati programokat kell majd kidolgoznia.  

A képzéseken való részvétele, a folyamatos önképzés tehát nem csak lehetőség, de elvárás is 

lesz majd az alkalmazottal szemben, hiszen a feladatok tekintetében kibővülő és 

módszertanában megújuló munkája számos új ismeretet és kompetenciát igényel tőle.  

 



 

 

MT 8. melléklet 

 

Partnerség, szakmai együttműködés ismertetése 

 

Együttműködések az IKSZT szakmai koncepciójának kialakításában: 

 

Az IKSZT koncepciójának kialakításában a Civil Fórum valamennyi tagja részt vett, a 

benyújtást megelőzően a jelen pályázati dokumentációt is megvitattuk. Az egyeztetések 

lehetőséget adtak a közösség, a civil szervezetek igényeinek beépítésére, de különösen 

fontosnak tartjuk, hogy általuk településünk lakosainak, vállalkozóinak véleményei, 

szükségletei is megjelenhettek, bekerülhettek a koncepcióba.  

 

Az önkormányzattal külön egyeztetéseket folytattunk annak érdekében, hogy az IKSZT 

keretében ellátandó feladatok, működtetendő szolgáltatások a lehető legszorosabban 

illeszkedjenek településünk fejlesztési terveihez. Az egymásra épülés nem csak Kőröshegy 

társadalmi-gazdasági fejlesztéséhez járul hozzá, hanem áttételesen az IKSZT hosszú távú 

fenntartásához is. 

Az önkormányzattal való egyeztetések eredményeként biztosítékokat kaptunk a működtetési 

források biztosítására és a beruházás folyamatában való szakmai segítségnyújtásra is. 

 

Együttműködések az IKSZT működtetésében 

 

A pályázathoz csatolt együttműködési megállapodásban rögzítettük, hogy Alapítványunk 

biztosítja az önkormányzat által működtetett eMagyarország és Foglalkoztatási Információs 

Pontok, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás mozgókönyvtári szolgáltatásának 

további működtetését. Lefektettük továbbá, hogy az általános iskola által a Faluház keretében 

megszervezett közművelődési programok számára továbbra is biztosítjuk az infrastrukturális 

és eszközjellegű igényeket.  

A pályázat előkészítése során szóbeli ígéretet kaptunk mindhárom partnerünktől az IKSZT 

működtetésének szakmai támogatásáról. (Az együttműködések tartalmát a PA 2 számú 

mellékletben ismertettük.) 

 

Széleskörű feladat- és szolgáltatási palettánkon azonban olyanok is szerepelnek, melynek 

biztosítása érdekében a helyieken, illetve a Társuláson túlmutató együttműködések kialakítása 



 

 

szükséges. Az alább ismertetendő partnerek többségével már megkezdtük az egyeztetéseket, 

ezek azokban még nem oly konkrétak, hogy azokat együttműködési megállapodásokba 

lehetne foglalni. 

 

A „helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

működtetéséhez” feladat és a „vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése” 

szolgáltatás tekintetében egyrészt a Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. 

lesz együttműködő partnerünk: az MNVH-val együtt fogadóórákat és tájékoztatásokat tart az 

ÚMVP-s forrásokról és a HVS keretében megvalósítható beruházásokról, azok 

támogathatóságáról, folyamatosan tájékoztat minket az IKSZT szolgáltatásaihoz, feladataihoz 

kötődő, az azokhoz kiegészítő forrásokat biztosító pályázatokról, továbbá az azokkal 

kapcsolatos képzésekről, tájékoztató rendezvényekről és információkat, tájékoztató 

kiadványokat biztosít számunkra a kőröshegyi civil szervezeteket, illetve vállalkozások érintő 

vidékfejlesztési támogatásokról, pályázatokról, képzésekről, tájékoztató rendezvényekről. 

A vállalkozói együttműködések erősítése és a turisztikai termékfejlesztés területén Somogy 

Megyei Vállalkozási Központ Alapítványtól, a Somogy Megyei Falusi Turizmus 

Szövetségtől várunk szakmai támogatást. A későbbi időkben, a tervezett szövetkezetalapítás 

tekintetében pedig a SEED Alapítvány együttműködésére számítunk. 

 

Az „ifjúsági közösségi programok, ifjúságfejlesztési folyamatok, ifjúsági információs pont 

szolgáltatás” kapcsán – amellett, hogy együttműködünk majd a somogy megyei ifjúsági 

szakmai-módszertani központtal – számítunk a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági 

Szolgáltató Iroda szakmai támogatására és információszolgáltatási (képzések, tréningek, 

tájékoztatók) munkájára is. A fiatalokhoz kötődő napi szintű feladatok, a lehetséges 

szabadidős programok, továbbá az ifjúsági információs pont és az Eurodesk szolgáltatás 

működtetése kapcsán térségünk kiemelkedő szervezetével, a balatonboglári Helyiérték 

Egyesülettel dolgozunk majd együtt. Az országos szervezetek közül a vállalkozási, 

munkaerőpiaci szolgálatások kapcsán a Junoir Achievement Magyarországgal és az 

Életpálya Alapítvánnyal, az ifjúsági közösségek megerősítése tekintetében pedig a 

Demokratikus Ifjúságért Alapítvánnyal kívánunk együtt dolgozni. 

 

A „teleházban/eMagyarország pont” szolgáltatás esetében egyértelmű a Magyar Teleház 

Szövetség Dél-dunántúli Regionális Tagozatával való együttműködés. A „közművelődési 

programok szervezése” feladat kapcsán pedig adódik a már említett Helyiérték Egyesület, 



 

 

mert ifjúságfejlesztési munkájuk mellett jelentős a közművelődési tevékenységük is (Méta 

Festivál, Jazz és a Bor Fesztivált, stb.). 

 

A „közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése” szolgáltatás tekintetében 

alapvetően a Civil Fenntartású Közösségi Terek Egyesületének támogatására számítunk. Az 

egyesülettel való együttműködéstől az IKSZT-nk működtetésével kapcsolatos általános 

jellegű szakmai tanácsokat is várunk.  

A civil szervezeteket célzó információkat (pályázatok, képzések, stb.) a Somogy Megyei Civil 

Szolgáltató Központtól várjuk majd, a kisközösségi rádió elindításában pedig a Civil 

Rádiózásért Alapítványhoz fordulunk majd.  

Az „ÁFSZ információs pont” szolgáltatás biztosításában egyértelmű partnerünk a Dél-

dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Siófoki Kirendeltsége, a fiatalok munkatapasztalat-

szerzése kapcsán pedig széles, közvetlen együttműködésre lehetőséget biztosító összefogást 

kell majd kialakítanunk a térségben működő szervezteekkel, intézményekkel, munkaadókkal. 

 

Együttműködés a helyi lakosokkal 

 

A működtetés során a legfontosabb partnerek a helyi lakosok. Az igényeik folyamatos 

figyelemmel kísérése és a szolgáltatások azokhoz való alakítása mellett fontosnak tartjuk, 

hogy véleményüket, meglátásukat strukturált keretek között is megismerhessük. A Civil 

Fórum keretében tartott megbeszéléseinket ezért nyitottan tartjuk, arra bármely kőröshegyi 

lakos eljöhet majd – e lehetőséget természetesen folyamatosan tudatosítjuk az IKSZT-nk 

szolgáltatásait igénybe vevők körében is.  

A kevésbé agilis, a megbeszélések iránt nem érdeklődők számra pedig „ötletládát” nyitunk 

majd az IKSZT előterében. A felvetéseket és az általunk adott válaszokat mind az IKSZT-

ben, mind negyedéves újságjaink hasábjain közzétesszük. 

 



 

 

MT 9. melléklet 

 

Fenntarthatóság 

 

A működtetés költségei 

 

A pályázatunkhoz is csatolt szándéknyilatkozat értelmében IKSZT-nk rezsiköltségét az 

önkormányzat biztosítja. A támogatás lehetőséget teremt arra, hogy az FVM, az OKM és a 

GKM évi, összesen 6-6 millió Ft-os támogatását – a bér és járulékköltségek mellett – 

kizárólag szolgáltatásaink biztosítására és az előző mellékletben ismertetett együttműködő 

partnereink költségire (tiszteletdíjak, szakértői díjak) fordítsuk. Az IKSZT-ben folyó szakmai 

munka kapcsán összegében nem, de szerepét tekintve fontos tétel még a képzések, tréningek, 

szakkönyvek költségei. 

 

A kiadásaink kapcsán az 1. és a 2-5. évek átlagos költségeivel számoltunk. Bevételeinket 

azonban évről-évre növekvő mértékűnek terveztük, hiszen csak így készülhetünk fel a 4. évtől 

megszűnő KVM-OKM-GKM támogatás kiesésére. A 2. évtől így egyre növekvő eltérés 

mutatkozik a kiadások és a bevételek között. A „plusz bevételek” egyrészt az egyes feladatok, 

szolgáltatások kapcsán adódó, növekvő intenzitású munkát, másrészt az időközben jelentkező, 

a helyi igényekre reagáló további feladatok költségeit fedezik.  

 

Bérköltség és annak járulékai 3.000.000 Ft 
Dologi kiadások  

- kötelező szolgáltatások költségei 4.350.000 Ft 
o MNVH tájékoztatási pont (tanácsadók, képzők, szakértők) 1.300.000 Ft 
o ifjúsági közösségi programok, ifjúságfejlesztési folyamatok, ifjúsági 

információs pont működtetése (információs anyagok, tanácsadók, 
trénerek, szabadidős programok) 

1.200.000 Ft 

o lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése 
(újságszerkesztés, előadások, turisztikai információs pont) 

550.000 Ft 

o közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban 
működő eMagyarország ponton (képzések) 

300.000 Ft 

o közművelődési programok szervezése (fellépők, jogdíjak) 800.000 Ft 
o könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása (beszerzés) 200.000 Ft 

- opcionális szolgáltatások költségei 2.700.000 Ft 
o egészségfejlesztési programok (programok költségei, 2. évtől)) 400.000 Ft 
o közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése (2. évtől) 800.000 Ft 
o ÁFSZ információs pont (képzések költségei 2. évtől) 1.500.000 Ft 

Összesen (1. évben) 7.350.000 Ft 
Összesen (2. évtől, évente átlagosan, legalább) 10.050.000 Ft 
 



 

 

 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 
Működési 
támogatás 
(FVM, OKM, 
GKM) 

6.000.000 Ft 6.000.000 Ft 6.000.000 Ft - - 

Vállalkozói 
bevételek 
(terembérlet, 
szolgáltatások 
bevételei) 

200.000 Ft 350.000 Ft 400.000 Ft 450.000 Ft 450.000 Ft 

Saját NCA 
működési 
pályázat 

550.000 Ft 800.000 Ft 1.000.000 Ft
1.000.000 

Ft
1.200.000 

Ft 

Szakmailag 
támogatott 
civil 
szervezetek 
hozzájárulása 

 150.000 Ft 200.000 Ft 250.000 Ft 

Szakmai 
pályázatok 

600.000 Ft 
(DD-RIT) 

2.500.000 Ft 
(OFA, NCA)

4.500.000 Ft
(OFA, NCA)

26.450.000 Ft 
(ÚMFT – TÁMOP, 

ÚMVP) 
Összesen: 7.350.000 Ft 10.050.000 Ft 12.050.000 Ft 15.000.000 Ft 15.000.000 Ft 
 

Beruházás költségei 

 

Külső felújítás költségei (vakolás, stb.) 3.000.000,- Ft 
Tetőszerkezettel kapcsolatos költségek 7.000.000,- Ft 
Nyílászárók cseréje 12.000.000,- Ft 
Belső felújítás költségei (burkolás, festés, stb.) 8.000.000,- Ft 
Fűtéskorszerűsítés 3.000.000,- Ft 
Elektromos hálózat felújításának költségei 1.000.000,- Ft 
Kertrendezés 10.000.000,- Ft 
Összesen: 44.000.000,-Ft 
 

A pályázaton várhatóan igényelt támogatás összesen: 

- FVM-től kapott, háromévi támogatás összesen: 6.000.000 Ft 

- Beruházási támogatás: 44.000.000 Ft 

- Összesen: 50.000.000 Ft 



 

 

I. melléklet 

 

Térkép a fejlesztés helyszínéről 

 

 



 

 

II. melléklet 

 

Tulajdoni lap másolat 

 

 



 

 

III. melléklet 

Az IKSZT épületet és környezetét bemutató fotók 

 

 

Az utcafront 
 

 

 
A megsűllyedt, töredezett lépcsők 



 

 

 
 

A beépítésre kerülő hátső rakodórész 
 
 

 
 

A kibővítendő előtér 



 

 

 
A tornaterem 

 

 
A jelenleg is képzési célokat szolgáló „kisterem” 



 

 

 
 

A civil irodává átalakítandó öltöző  
 

 
 

A galéria 



 

 

 
 

A jelenleg még „U” alakú lépcső 
A bal oldalon látható a tetőtéri helyiségbe vezető, szint feletti ajtó 



 

 

IV. melléklet 
 

IKSZT tulajdonos és pályázó között létrejövő szándéknyilaztkozat 

 

A pályázó Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 87. 

képviselője Kovács Klára kuratóriumi elnök) vállalja, hogy nyertes pályázat esetében a 

pályázatban foglaltakat maradéktalanul megvalósítja. 

 

Kőröshegy Község Önkormányzata (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71., képviselője: 

Marczali Tamás polgármester), mint tulajdonos vállalja, hogy a pályázat megvalósítása 

után, a 323. hrsz –ú ingatlant használatba adja az alapítvány számára. 

 

 

 

Kőröshegy, 2008. október 30. 

 

 

 

 

 

 .......................................................  ........................................................  

 Marczali Tamás Kovács Klára kuratóriumi  
 polgármester  elnök 

 



 

 

V. számú melléklet 
 

 

Szándéknyilatkozat  

a működési költségekhez való hozzájárulásról 

 

 

A pályázó Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 87. 

képviselője Kovács Klára kuratóriumi elnök) vállalja, hogy nyertes pályázat esetében a 

pályázatban foglaltakat maradéktalanul megvalósítja. 

 

Kőröshegy Község Önkormányzata (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71., képviselője: 

Marczali Tamás polgármester), mint tulajdonos vállalja, hogy a pályázat megvalósítása 

után, az integrált közösségi tér üzemeltetésének, működtetésének kiadásait 

költségvetésének terhére biztosítja. 

 

 

 

Kőröshegy, 2008. október 30. 

 

 

 

 

 

 .......................................................  ........................................................  

 Marczali Tamás Kovács Klára kuratóriumi  
 polgármester  elnök 
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