
  

 

MFP-KTF/2020. kódszámú 

„Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás - 2020.”  

 

Gégény Község Önkormányzata az MFP-KTF/2020. kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítás és 

foglalkoztatás 2020.” projekt keretében 2.527.200 bér- és 391.716 Ft járuléka támogatást nyert 

közösségszervező foglalkoztatására. 

A projekt keretében az önkormányzat 1 fő közösségszervezőt alkalmazott 2021. június 1. 

napjától 2022. május 31. napjáig. 

A pályázati támogatással foglalkoztatott közösségszervező alkalmazásával településünkön be 

tudtuk indítani a kívül (VP támogatással) és belül (Magyar Falu támogatással) felújított 

Gégény, Rákóczi út 7-9. szám alatti közösségi teret. A közösségszervező alkalmazásával a 

település valamennyi lakosának bevonása megtörtént a közösségi életbe.  

A közösségszervező minden korosztálynak szervezett közösségi programokat. A gyermekek 

részére filmvetítés, habparty, kézműves foglalkozás, cirkuszi előadás volt. A felnőtt lakosok 

részére filmvetítés, közös futballmeccs nézés és szurkolás, kiállítás volt megszervezve.  

Több alkalommal került megrendezésre időszaki kiállítás, így festmények, gobelin, kézimunka, 

régi használati tárgyak, esküvői fotók stb. A közösségszervező a könyvtárból leselejtezett 

könyvekből aukciót szervezett a lakosok részére. Minden évszakban az évszaknak megfelelő 

fotósarok került kialakításra, ahol a lakosság ingyenesen készíthetett őszi, karácsonyi (téli), 

húsvéti (tavaszi) díszlet szerinti fotókat. 

A közösségszervező feladata volt az önkormányzat és intézményei ünnepségein a helyszín 

díszítése. 

A közösségszervező alkalmazásával felpezsdült a településen a kulturális élet. Fellendült és 

megerősödött a közösségi élet mind a fiatal, mind az idősebb generáció körében. A szervezett 

szabadidős tevékenységek és programok nagyban hozzájárultak a hagyományőrzéshez.  

A tájékoztatás és nyilvánosság keretében az „Arculati kézikönyv” szerint elkészültek a 

falutáblák és a támogatói tábla. A falu táblák a települést jelző táblákra lettek kihelyezve. A 

támogatói tábla a közösségház épületére került elhelyezésre. 

A közösségszervező bére 2.847.001 Ft, járuléka 394.498 Ft volt, melyből a támogatás összege 

bérre 2.527.200 Ft, járulékra 391.716 Ft. A bérből 319.801 Ft-ot, illetve 2.782 Ft járulékot az 

önkormányzat saját erőből biztosította.  

A közösségszervező munkájára igény van, így 2022. június 1-től továbbfoglalkoztatásra került 

önkormányzatunknál. Bérét és járulékát az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében teljes 

összegben sajáterőből finanszírozza, mivel a továbbfoglalkoztatásra benyújtott MFP 

pályázatunk tartalék listára került. 

        Zakor Ildikó 

        polgármester 


