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SZoLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

1. Üdültetés szervezés, eľdei iskola (łinként vállalt feladat)

A Magyarkúton található ingatlan-egyĹittesekben az Önkormanyzat fenrfiartásában műkĺjdő
oktatási-nevolési intézrrrérryek tanulóinali Eľdei Iskola jellegtĺ tuľnusokban töľtónő
tźlborońatésa, a hétvégi csoportos kirandulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
köztiszrviselőinek és koza|kalmazottainak iidültetése, továbbá a káptalanff.iredi
gyeľmektáborban idény jelleggel, a jőzsefvźttosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek
csopoľtos és turnusos üdültetése, a jőzsefvttosi kcjzalkalmazottak és kĺjztisztvisęlők családi és
felnőtt üdültetése.

Magyarkút:

Támogatott: 100 diak, 10 kísérő

onkĺiltséges: 0 nap

Yá||alkozői: 0 nap

2. Jĺózsefuáľosi oktatásĹnevelési intézmények tanulói ľészéľe nyáľi szabadidő
foglalkozás szeľvezése étkezés biztosításával (tinként váIlalt feladat)

- nyári szabadidő foglalkozás szervezése, bonyolítása étkeztetéssel: a nyári ídószakban
(iskolazarástól 10 héten keľesztül) minden munkanapon józsefuaľosi oktatásĹnevelési
iĺtézmények tanulói részére szewezettfogla|kozás, a részvételi díj ingyenes.

Részvételi arány: a tábor teljes idejére minimum 150 fő

3. Szociális gondoskodás

a) adományok gffitése, fogadása, osztása (ĺinként vállalt feladat)

rÉrBr pľogramhoz kapcsolódó adomány gyújtés, raktźrozás. A szolgáltatás fetajanlás
a|apjźn folyamatosan biztosított.

b) foglalkozźtselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátása(kĺltelező feladat)

- foglalkoztatáselősegítését cé|zőprogramok:

Számítástechnikai képzések, Hátľányos helyzetú nők integráciőját céIző program, tľéningek
lreti rendszerességgel, alkalmanként min. 6 fő

- á||ásbörze szervezése:

évi2 a|ka|om, alkalmanként min. I20 fő részvételével biztosítottrenďenény
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- áI|áskeresői klub műkĺjdtetése:

heti minimum 1 alkalommal, álláskereséshez szükséges eszközök biztosítása szakmai
tanácsadással, alkalmanként min. 6 fő

- mentor pľogram:

hétköznapokon naponta fę|zźlrkőnató, valamint magántanulói státuszban lévő gyeľmekek
mentorálasa, min. 6 fő

- közfoglalkoztatásban va|ő ńszvétel (külön megállapodás alapjĺĺn)

- kozérdekú munka fogadása (folyamatos, a felmeľiilt igénynek megfelelően)

4. kulturális' ktizművelődési és tuľizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

a) szabadidő foglalkozás,készségfejlęsztés (önkéntvállaltfeladat):

minden hétkĺiznap délutĺín a lakosság számtra biztosított kézmiives, sport és közösségi
programok biztosítása, min. 6 fő

b) közösségi sziĺtér(önkéntvállaltfeladat):

heti egy alkalommal rendezvények, nyitott pľogľamok biztosítása a Kesztnĺgyar Közösségi
hźzban, min. 30 fő

c) zász|őgyĘtemény(ĺinkéntváI|altfeladat):

ingyenes, bárki számara nyitott kiállítás, Közszolgáltatő feladata a |<lźilitás népszenĺsítése,
iskolai csoportok szervęzésę (évi 10 csoport)

d) Józsefuárosi Galéria működtętése (kötelező feladat):

kiállítások szeľvezése lebonyolítása évi minimum 5 alkalommal,

egyéb lakossági ktizĺisségi rendezvények szervezése (például gyermeknap, karácsony)
alkalmanként minimum 30 fő

rendezvények szqvezésę (önként vállalt feladat): lakossági ĺagyreĺdezvények kertileti
központi ľendezvények biaosítása minimum 2 alkalommal.

e) Önkoľmányzatircndemények szervezése:(k<itelezőfeladat)

állami ünnepek, 8 alkalommal

ĺlnkormányzati Ĺinnepek: 14 alkalom

ágazati Ĺinnepek 14 alkalommal,

kittintetéshez kapcsoló dő rendęzvények szervezése : 4 alkalom



5. keľületi kiizéletĺ lap, iinkoľmányzati hon|ap műkiidtetése

a) kerületi közéleti lap miiködtetése (önként vállalt feladat)

évi legalább 42 a|kalommal, 16 oldal terjedelemben,52 000 db rijság kerül terjesztésre

b) ĺinkormĺányzati honlap mfüödtetése (kötelező feladat)

j ozsefu aro s.hu honlap folyamato s üzemeltetése, fej lesztése

c) PR tevékenység, kommunikáció (önként vá||alt feladaQ

központi kommunikáció' lakossági tájékoztatő ťuzetek, online tájékoztatők, facebook, online
egyéb felületek, plakátok, molinók (a felmeľiilt igényeknek megfelelően)

6. helyi vállalkozásfejlesztés segítése (önként vállalt feladat)

YáLLalkozásoknak a vá|la|kozás elindításával összefüggésben renđezvények, pľogľamok
szervezése' helyszín biĺosítása a rendezvényekhez.

Inkubációs programok, évi 10 ľendezvény, min 30 fő

közĺisségi progľamok évi 10 alkalom, min 30 fő

7. spoľttal és szabadĺdős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok el|átása (kiitelező
feladat)

a) helyszín bizosítása Mátyás tér 15., Dankó utca 18., Sport udvaľ nyitva tartźsa

8. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kiitelező feladat)

a) nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítása
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