Új Intézmény Jánoshidán
2008 – ban fogalmazódott meg az a gondolat Jánoshida Község Önkormányzatában, hogy
érdemes lehetne csatlakozni az MVH által kiírt Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása
című pályázathoz.
A kétfordulós pályázat első lépéseként a „címbirtokosi” cím megszerzéséért együttműködési
megállapodások jöttek létre az önkormányzat és a majdani közösségi tér életében részt vevő
egyesületek és civil szervezetek között, valamint kialakításra került az a tervezett program,
illetve szolgáltatói terv, melyek majd helyet kapnak az intézményben. A pályázat második
köre a konkrét tervezésre épült, mely részben magában foglalja az IKSZT – nek helyet adó
régi vendéglő épületének felújítás – korszerűsítés terveit, valamint az itt kialakítandó
helységek és szolgáltatások működéséhez szükséges és a pályázati feltételekben előírt
infrastruktúra beszerzés tervezetét.
Terveink szerint az épületben kap helyet a Teleház illetve az e- Magyarország pont, a Biztos
Kezdet klub, és kialakításra kerül egy tanácsadó tér, ahol a helyi civil szervezetek,
egyesületek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tartanak
ügyfélszolgálatot. Ezen kívül lehetőség lesz nagyobb rendezvények megtartására is, valamint
az Ifjúsági Klub részvételével a fiatal korosztály számára is kíván tartalmas programokat
kínálni. Az épület a terveknek megfelelően akadálymentes megközelítést biztosít mind a
kerekes székkel, mind a babakocsival érkezők számára.
Az épület tervezése során figyelembe kellett venni részben azokat az egyéni elképzeléseket,
melyeket mi magunk meg szerettünk volna valósítani, részben azokat az előírásokat, melyeket
az MVH a kiírásban támasztott elénk. Szigorú szabályok szerint kellett kialakítani a helységek
méreteit, az ezekben lévő bútorzatot, a beszerzendő tárgyi eszközöket oly módon, hogy
mindez a támogatásból finanszírozható legyen. A belső korlátok figyelembe vételével a
tervezett költségvetés az alábbiak szerint alakult:
Az épület felújítása – teljes belső átalakítás, festés, burkolás, akadálymentes mosdók
kialakítása, belső falak áthelyezése, nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, tetőcsere,
fűtéskorszerűsítés – faelgázosító kazán beszerelése, valamint az udvar rendbetétele, parkoló,
babakocsi tároló, játszótér kialakítása, füvesítés, mintegy 42 000 000 Ft, melynek nettó
összegét az MVH 100 % - ban támogatja.
A felújítás költségén túl támogatásban részesültünk az épület berendezési tárgyainak
beszerzésére is, melyből számítástechnikai eszközöket, irodai bútorokat, a helyi meleg víz
előállítására napkollektort, valamint a nagyobb rendezvényekhez szükséges vendéglátásra
alkalmas eszközöket tudunk beszerezni.
Pályázatunk jelenleg a kivitelezési munkálatoknál tart, melyet megelőzött egy, 2010
decemberében lezajlott eredményes közbeszerzési eljárás. A közbeszerzés szerződését a
www.janoshida.hu honlapon megtekinthetik. A szerződés szerint a tervezett műszaki átadás –

átvétel napja 2011. június. 20, majd ezt követi az épület berendezése és a tényleges
működtetés kezdete.
Tekintve, hogy Integrált Közösségi Szolgáltató Tér viszonylag még kevés működik az
országban, így maga a szolgáltatás beindítása és a helyi módszertan kidolgozása nehéz feladat
elé állítja az intézmény leendő dolgozóit. Mindezek elősegítése érdekében Önkormányzatunk
felvette a kapcsolatot az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek országos módszertanát
kidolgozó HROD Emberi Erőforrás és Szervezetfejlesztési Kft. munkatársaival, akik
segítségére támaszkodva, a helyi igényekre építve szeretnénk a majdani szolgáltatást
beindítani.
Terveink szerint a következő számban a helyi munkaprogramról, módszertanról is szeretnénk
bővebben beszámolni.
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