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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 

Társadalmi-gazdasági háttér 

Hazánkra jellemző, hogy nagyobb területi egységek (régiók, megyék, járások) szintjén nagy eltérések mu-

tatkoznak a lakosság iskolázottsága, a foglalkoztatottsági ráta, a havi bruttó kereset és népességszám vo-

natkozásában. A települések korösszetétele nem tekinthető területileg homogénnek és ennek 

következtében a települések által nyújtott humán, valamint szociális szolgáltatások és ezek iránti kereslet 

tekintetében eltérések vannak.  

Az országos szintű regisztrált munkanélküliségi ráta a hátrányos helyzetű települések és a fejlettebb régiók 

között akár hatszoros eltérést is mutathatnak. 2011. október 1-jén Magyarország lakónépessége 9 937 628 

fő volt, a 2001-es népesség számlálás óta a lakosság száma 261 ezer fővel csökkent. A csökkenés a termé-

szetes fogyásból eredt, aminek mindössze egyharmadát tudta ellensúlyozni a nemzetközi vándorlás teljes 

időszakra számított egyenlege.  

Az elmúlt évtizedben a lakó- és tartózkodási helyváltoztatások következtében a népesség nagymértékben 

az ország középső részére, kisebb mértékben pedig a nyugati területekre koncentrálódott.1 Előzetes ada-

tok alapján Magyarországon 2016-ban 93 100 gyermek született, és 126 900 személy hunyt el. Az élve 

születések száma 1,5%-kal nagyobb, a halálozásoké viszont 3,6%-kal kisebb volt, mint 2015-ben. Termé-

szetes fogyás következtében 33 800 fővel csökkent az ország népessége, ami 16%-kal kisebb, mint egy 

évvel korábban. 2016-ban a halálozások száma a kiugróan magas halandóságú előző évhez képest – Vesz-

prém megye kivételével – mindenhol mérséklődött. A népességi mutatók tekintetében megállapítható, 

hogy enyhe differencia látható az ország különböző régiói között.  

Azt országos munkaerő-piaci mutatók 2016. november–2017. januárban javultak az előző évi tendenciák-

hoz képest. A foglalkoztatottság növekedésével párhuzamos csökkent a munkanélküliség az egy évvel 

korábbihoz képest. A foglalkoztatottak száma – a 15–74 éves korcsoportban – 4 millió 401 ezer fő volt, 161 

ezer fővel meghaladta a 2015. november–2016. januárit. A növekedés szinte teljes egészében a hazai el-

sődleges munkaerőpiacon realizálódott, mivel a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 17 ezer fővel 

csökkent, míg a külföldi telephelyen dolgozóké mintavételi hibahatáron belüli mértékben nőtt.  

A KSH munkaerő-felmérése alapján 2016 IV. negyedévében Veszprém megye 15–74 éves népességének 

61,8%-a, 163 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. A gazdaságilag aktív népességen belül 160 

ezren foglalkoztatottként, 3 ezren munkanélküliként jelentek meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak 

száma 1,5%-kal emelkedett, a munkanélkülieké viszont a felére csökkent 2015 azonos időszakához képest. 

A foglalkoztatási arány 60,7%-ra emelkedett, a munkanélküliségi ráta 1,8%-ra esett vissza. A foglalkozta-

tással kapcsolatos bővebb tájékoztató adatokat a dokumentum 1.5. pontjában közöljük. 

Az országos és megyei demográfiai változások, a foglalkoztatás változásainak alakulása a projekt megvaló-

sításába bevont települések tekintetében is kimutathatóak.  

A népesség tekintetében megállapítható, hogy a tapolcai járás népességének kor-megoszlása az elöregedő 

társadalmakra jellemző korfát mutatja. A körte alakú korfa az utóbbi évtizedek alacsony termékenységét 

                                                
1 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf 
 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_orsz_2011.pdf
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jeleníti meg. A népesség öregedésének demográfiai jelensége figyelhető meg. Az országos értékekhez 

képest a születések száma kedvezőtlenebb a kistérségben és ezzel korrelálva a természetes fogyás némi-

leg magasabb, mint az országos átlag.2  

Az országos statisztikáknak megfelelően a konzorciumi partner településeken is csökkent a munkanélküli-

ek száma és nőtt a foglalkoztatottak aránya. A települések nyilvántartásában szereplők között szerzett a 

nyilvántartott álláskeresők közel 50%-a szerzett jogosultságot valamilyen típusú ellátásra, arányuk nőtt az 

egy évvel korábbihoz képest. A nyilvántartott álláskeresők száma – a járási hivatal által rendelkezésre bo-

csátott 2015. decemberi adatok alapján – Tapolca városában volt a legnagyobb, a vizsgált időszakban ösz-

szesen 355 fő. A konzorciumi partnerek esetében Lesencetomaj településen 25 fő, Zalahalápon 25 fő, 

Lesenceistvándon 33 fő, Gyulakeszin 18 fő, Monostorapáti településen 10 fő, Raposkán pedig 10 fő nyil-

vántartott álláskereső volt ebben az időszakban. A hét településen összesen 476 fő regisztrált álláskereső 

volt 2015-ben, amely adat jobbnak bizonyult az előző évekhez képest, így némi javulás volt tapasztalható. 

A hét településen regisztrált álláskeresők közel 50%-a részesült szociális ellátásban, közel 30%-a álláskere-

sési járadékban és közel 20%-a szociális támogatásban részesült. A projekt megvalósítási helyszínei tekin-

tetében a 2016. évi álláskeresőkre vonatkozó mutatók javultak.  

A térség ipara viszonylag fejletlen. A kistérség összterületének 77%-a természetvédelmi terület. Mindez 

jelentős mértékben korlátozza nemcsak a nagyobb ipari létesítmények létrehozásának lehetőségét, de a 

szántóföldi növénytermesztésben és állattenyésztésben elképzelhető fejlesztési irányokat is. Kiváló a lehe-

tőség azonban a gyógy-turizmus kiépítésére és a biogazdálkodásra is. 

A háztartások jövedelmének alakulását számos makrogazdasági tényező közül elsődlegesen a GDP nagy-

sága és növekedési üteme, a foglalkoztatottság, az infláció befolyásolja. Az elmúlt évtized adatai jól mutat-

ják a GDP és a lakossági jövedelmek alakulása közötti szoros kapcsolatot. A KSH-n fellelhető statisztikai 

kimutatások szerint 2015-ben a háztartások jövedelmi helyzete javult. Ez azt jelenti, hogy mind színvonala, 

mind szerkezete pozitív irányban mozdult. 2015-ben a háztartások egy főre vetített éves bruttó munkajö-

vedelme (994 ezer forint) 6,1%-kal nőtt 2014-hez képest, míg az egy főre jutó éves társadalmi jövedelmek 

átlagosan 418 ezer forintot tettek ki, és 2,2%-kal meghaladták az előző évit. 3  

A háztartások jövedelmi színvonala az ország különböző területein a legtöbb vonatkozásban jelentős kü-

lönbséget mutat. Az egyenlőtlenségek az ország különböző régióban számottevőek voltak 2016-ban is. A 

tavalyi évre vonatkozó statisztikai kimutatások és a KSH által közzétett gyorstájékoztatók szerint 2016 

decemberében a bruttó átlagkereset 288 800 forint volt, 5,7%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. 

2016. január–decemberben a bruttó átlagkereset 263 200 forint volt, 6,1%-kal több az előző év azonos 

időszakához viszonyítva.4  2016-ban a 4 főnél többet foglalkoztató Veszprém megyei székhelyű vállalkozá-

soknál, a költségvetési intézményeknél, valamint a nonprofit szervezeteknél 84 ezren álltak alkalmazás-

ban, 3,8%-kal többen, mint egy évvel korábban. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó 

átlagkeresete 232 000 forint, a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított havi nettó átlagke-

reset pedig 154 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,1, míg a nettó átlagkereset a 

személyijövedelemadó-szabályok változása miatt 8,8%-kal volt magasabb, mint az előző évben. A szellemi 

foglalkozásúak havi nettó keresete 8,2 %-kal, a fizikai foglalkozásúaké 9,3%-kal nőtt egy év alatt. A közfog-

lalkoztatás jellemzően pozitív hatásait kiszűrve a havi bruttó átlagkereset 239 000 forint, a nettó 159 000 

forint volt. A bérnövekedés a bruttó átlagkeresetnél 7,1, a családi kedvezmény nélkül számított nettó ese-

tében 8,8% volt. Megállapítható tehát, hogy a térségben – annak ellenére, hogy nagyobb arányú volt a 

                                                
2 Tapolcai járás egészségterve, 2015 
3 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/hazteletszinv15.pdf 
4 http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/ker1612 
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növekedés mint az országos átlag – még mindig alacsonyabb a bruttó átlagkereset, mint az ország más 

részeiben.  

 

Környezeti háttér  

A projekt tevékenységeibe, a humán szolgáltatások fejlesztési feladataiba bevonni kívánt Gyulakeszi, Ra-

poska, Lesencetomaj, Zalahaláp, Lesenceistvánd és Monostorapáti települések, melyek Tapolca vonzás-

körzetében találhatóak. Tapolca a Közép-dunántúli Régióban, Veszprém megyében, Budapesttől 160 km-

re nyugatra, a Balaton északi partjától 10 km-re fekvő városi rangú település és kistérségi központ. A tele-

pülés a róla elnevezett Tapolcai-medence közepén helyezkedik el. Tapolca szervesen kapcsolódik a térség 

közlekedési hálózatába, fontos útvonalak találkozásánál fekszik. Budapest felől a 8. számú főútról leágazó 

77. sz. (veszprémi) főútról, délről a Balaton északi partján vezető 71. sz. főúton és mellékutakon, nyugatról 

a 84. sz. főútról és a 7317. sz. útról közelíthető meg. A környező települések felől érkező városi utak sugár 

irányban érik el Tapolca központját. Vasúton Tapolca a Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk–Celldömölk és a 

Székesfehérvár–Tapolca törzshálózati fővonalakon érhető el. Tapolca regionális helyzetét illetően minde-

nekelőtt a Közép-dunántúli Régióhoz való tartozás a meghatározó. Mivel azonban a tapolcai térség föld-

rajzi elhelyezkedését tekintve a régió nyugati-délnyugati végeit jelenti, Tapolca a Nyugat-Dunántúlhoz is 

kötődik – nemcsak annak közelsége okán, hanem a város egykori Zala megyéhez tartozása miatt is. Tapol-

ca környékére is jellemző, ami általában Veszprém megyére: az aprófalvas települések jelenléte. 

 

A Közép-dunántúli Régió 401 településének valamivel több, mint fele Veszprém megyében található, vi-

szont a települések átlagos népességszáma a régiós átlagnak csupán a fele. A legkisebb (1000 lakosnál 

kisebb népességű) települések aránya a régióban kb. 50 %, míg Veszprém megyében ez az arány 72 %. 

Veszprémben a települések felének 500-nál kevesebb lakosa van. A konzorcium tagjai közül három telepü-

lés 1.000 fő alatti, a másik három nem sokkal haladja meg az 1.000 főt, egyedül Tapolca rendelkezik több 

mint 15.000 lakossal. Az aprófalvas szerkezetből is következik, hogy a szolgáltatások, így a humán közszol-

gáltatások is a nagyobb településeken – a tapolcai járás esetében Tapolcán – koncentrálódnak.  
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Területi helyzetkép a társadalmi-gazdasági mutatók vonatkozásában 

Tapolcai a térség gazdasági, kulturális, turisztikai és oktatási és egészségügyi központjának is tekinthető, 

mert megélhetést kínál a lakosság részére és vonzó a képzett munkaerő számára. Tapolca élénk és sokszí-

nű kulturális élettel, valamint aktív lakossággal bíró, vonzó kisváros. Környezete rendezett, barátságos, 

megtartotta hagyományos településszerkezetét és megóvta természeti örökségeit. A projekt célkitűzései 

egy a széles körű részvétel biztosítása mellett történt tervezési folyamat során alakultak ki, ahol az érintet-

tek, a város és a konzorciumi partnervárosok lakossága, a civil szféra, intézmények tagjai elemezték a vá-

rosok helyzetét és így határozták meg célokat, a szükségleteken alapuló fejlesztési irányokat.  

Tapolca illetékességi területéhez tartozó méret 63,48 km2, melyhez 15.459 fő tartozik a KSH helységnév-

tára szerint (2016. január 01. adat), a népsűrűség 252,6 fő/km2. A magasabb népsűrűség a városias jelleg 

mellett jelzi, hogy a térség lakossága jelentős részben a Tapolca településre koncentrálódik. A projektbe 

bevont konzorciumi partner települések és Tapolca város lakosságszámával kialakult illetékességi terület 

lakosságszáma összesen 20.777 fő. A lakosságszám elég nagy ahhoz, hogy elegendő kritikus tömeget biz-

tosítson egy életképes emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósításához. 

 
A projektbe bevont konzorciumi települések lakosságszáma 

 

Az egy főre jutó bruttó hazai termék (utolsó lezárt év, ezer Ft) a konzorcium alkotta települések területén:  

 Ft 

Országos 3.454.121,2 

Tapolca, Gyulakeszi, Raposka, Lesencetomaj, Zalahaláp, Le-

senceistvánd, Monostorapáti (Veszprém megye) 

2.513.000 

 

 

1.2. A HELYBEN MŰKÖDŐ KISKÖZÖSSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS BEMUTATÁSA 

A konzorcium alkotta települések területén számos formális (jogi személyiséggel rendelkező), és nem for-

mális kisközösség működik.  

A KSH adatai alapján5 összesen 114 regisztrált civil szervezet volt a 7 településen, ebből Tapolcán 88 db. A 

statisztikai adatoknál beszédesebb a saját magunk által elvégzett kérdőíves kutatás.  

A közösségi és szakértői helyzetelemzés mellett az igény- és szükségletfelmérés feltérképezésére két kér-

dőívet is készítettünk: 

                                                
5 a KSH elektronikus felületéről, a „Tájékoztatási adatbázisból” 2017 márciusában nyert adatok: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/ 
„Éves településstatisztikai adatok 2015-ös településszerkezetben” 

Tapolca 15459

Gyulakeszi 696

Raposka 226

Lesencetomaj 1116

Zalahaláp 1213

Lesenceistvánd 952

Monostorapáti 1115
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- egyet a célterületen működő humán közszolgáltatást végző intézmények számára, 

- egyet pedig a formális és nem formális kisközösségeknek. 

A kitöltést on-line felületen tettük lehetővé a válaszadók számára. 

Kisközösségi kérdőívünket 26-an töltötték ki, és abból a következő, pályázat szempontjából releváns in-

formációkat tudtuk meg.  

A szervezetekről általánosan 

A válaszadók 57,7%-a rendelkezik jogi személyiséggel, a többi nem-formális szervezet. A formális szerveze-

tek közel fele közhasznú besorolású, 80% egyesületi, 20% pedig alapítványi formában működik. Tevékeny-

ségi körük megválasztásánál több mint a válaszadó fele jelölte meg a kulturális tevékenységet és a 

szabadidős tevékenységi kört. Közel 1/3 foglalkozik sporttal és egyaránt 1/4-1/4 az aránya az egészségügyi 

és az érdekvédelmi feladatokat ellátó szervezeteknek. A kitöltők közel 20%-a végez szociális tevékenységet 

és ugyanennyien működnek a képzés, oktatás, kompetenciafejlesztés területén. A környezetvédelemmel a 

válaszadók 7,7%-a foglalkozik, művészeti tevékenységgel pedig közel 4%. 

 

 

Célcsoport tekintetében igen nagy a szórás, a szervezetek mindössze 15,4%-a szolgáltat közfoglalkoztatot-

taknak és megváltozott munkaképességűeknek, ötöde szenvedélybetegeknek és hajléktalanoknak; negye-

dük foglalkozik hátrányos helyzetűekkel, munkanélküliekkel, alacsony iskolai végzettségűekkel és 

fogyatékkal élőkkel. Több mint harmaduk célcsoportjába tartoznak a kisgyermekes anyák, közel felük szol-

gáltat kisgyermekek számára, 65,4% időseknek, a legtöbben pedig a fiatalokat (73,1 %) és a családokat 

(76,9%) jelölték meg célcsoportként. 
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A szervezetek több mint 60%-a tartja rendszeres találkozásait a művelődési házban, több mint 30% az 

önkormányzat épületében, 15% könyvtárban, több mint 11% az iskolában, közel 8% szociális intézmény-

ben vagy nevelési-oktatási intézményben. A taglétszámuk 3 és 600 fő között mozog, az átlag 60 fő – tehát 

közvetlenül több mint 1.500 főt, a célterületen élők 7,5%-át érik el. A kitöltők közül mindössze 1 szervezet 

rendelkezik fizetett alkalmazottal, önkéntes segítőkkel pedig 2/3-uk. A válaszadók közül mindössze 2 szer-

vezet rendelkezik saját tulajdonú helyiséggel. 

 

 

A válaszadó szervezetek közel fele tagja jelenleg valamilyen regionális vagy országos ernyőszervezetnek. 
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Kapacitásfejlesztés 

Kapacitásfejlesztésre vonatkozó kérdéseinkkel kapcsolatban a következő válaszokat kaptuk: 92,3% eszköz-

fejlesztést szeretne, 50% épület- és ingatlanfejlesztést, közel felük venné igénybe a munkatársak és önkén-

tesek kompetenciafejlesztését, negyedüknek lenne szüksége bér- és járuléktámogatásra, közel ¼-üknek 

pedig szervezetfejlesztésre. 

 

Két szervezet kivételével a többiek igennel feleltek arra a kérdésre, hogy „Közösségük céljainak hatéko-

nyabb megvalósítása érdekében együttműködnének-e más közösségekkel?”. Arra pedig, hogy mihez lenne 

szükségük a szorosabb együttműködésekre, az alábbi válaszokat kaptuk: 

- közös programok, szakmai találkozók, fórumok szervezésére, közösen szervezett események-

re – 8 válasz 

- forrás rendelkezésre állása – 7 válasz (pl. „hogy az autóbusz költséget valaki kifizesse, ha el-

megyünk máshova fellépni”) 

- aktív kommunikáció, média, kapcsolatépítés, folyamatos kapcsolatrendszer működtetése – 4 

válasz 

- kompetens humánerőforrásra – 3 válasz (pl. aki képes a közösségi programokat megszervez-

ni) 

- jobb infrastruktúrára – 3 válasz (pl. vonzó körülményeket tudjunk teremteni a célcsoportunk 

számára) 

- több szabadidőre, életkörülmények javulására – 1 válasz 

 

1.3. KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS 

A Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv elkészítése során arra törekedtünk, hogy messzemenően figye-

lembe vegyük azokat a tapasztalatokat és ajánlásokat, amelyek a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) 

modelljének európai és hazai kialakítása, alakuló gyakorlata, illetve a LEADER programok tapasztalatai 

alapján születtek, megfogalmazásra kerültek. A CLLD mint integrált fejlesztési, együttműködési módszer 

ugyanakkor még új „szereplő” a fejlesztéspolitikában, ezért munkánk során nemcsak annak elméleti mód-

szertárára, hanem a települési közösségfejlesztés, a közösségi tervezés több évtizedes tapasztalataira, 

kipróbált eszközrendszerére is támaszkodtunk. Ezen túl, Tapolcán a tavalyi évben sor került a TOP-7.1.1-

16 kiírás keretében már CLLD alapú tervezésre, így ennek gyakorlati tapasztalatai is voltak a településen. 

Jelen munkánk során az ott szerzett tudásokat is fel tudtuk használni. 
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A tervezés során a munka közösségi prioritásának megőrzése mellett a legszélesebb körben igyekeztünk 

érvényesíteni a sikeres integrált településfejlesztési tervezéshez szükséges szakértői szempontokat is, s 

ahol csak lehetett, összehangolni a helyi közösség által megfogalmazott meglátásokat, szükségleteket a 

szakértői szempontokkal, illetve a fejlesztéspolitika által kínált eszközökkel, lehetőségekkel. Így vált lehe-

tővé, hogy a helyi tervezési folyamatban biztosítottak legyenek a nyitottság, a befogadó hozzáállás és az 

ágazatköziség elvei, és azok a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt a lehető legjobban érvényesülje-

nek. 

A közösségi tervezés első része az érintettek részvételével zajló helyzetelemzés volt, amely feltárta a 

helyi CLLD program értelmezési tartományának és környezetének helyzetét. Erre, valamint a jelen pályáza-

ti kiírás nyújtotta keretekre alapozva fogalmazták meg a résztvevők közös célkitűzéseiket, amelynek meg-

valósulása érdekében együttműködést vállaltak, és ezekhez különböző programokat és projekteket 

terveztek, feladatokat fogalmaztak meg. 

A közösségi tervező munka állomásait az alábbi ábra alapján mutatjuk be. 

 

 

 

1. Meghatalmazás
2017. február

(Vezetői interjú)

2. Kezdeményező csoport 
megalakulása
2017. február

•Érintettek elemzése

•Bevonás és tervezés előkészítése

3. Érintettek megszólítása, 
bevonása

2017. február

•Hivatalos meghívók

•Személyes, közösségi 
kapcsolatok

•Nyilvánosság

4. Előkészítő workshop

2017. március 2.

•Szervezetek felkészítése

•Szervezeti előkészületek

5. A konzorcium 
megalakulása

2017. március

6. Előzetes szakértői 
elemzés, igényfelmérés 

2017. március

- Előzetes igényfelmérés, 
kérdőívek

- Felkészülés

7. Helyzetelemzés
2017. március 10.

• Közösségi helyzetelemzés

• Belső és külső elemzés (SWOT 
elemzés a fejlesztés 
fókuszterületein)

• Egységes elemzés elkészítése és 
visszacsatolása

8. Célkitűzés
2017. március 17.

•Specifikus célok azonosítása

•Projektötletek gyűjtésének 
indítása

9. Operatív tervezés
2017. március 17.

• Célok pontosítása, kifejtése

• Projektötletek összesítése, 
kiegészítése

10. Helyi emberi erőforrás 
fejlesztési  terv elkészítése, 

egyeztetése
2017. március 31-ig

• Rendezés, rendszerezés

• Dokumentáció elkészítése

• Folyamatos visszacsatolás

11. A tervezés eredmé-
nyeinek megosztása

2017. április 1-ig

• Dokumentumok benyújtása

• Nyilvánosság tájékoztatása

12. A folytatás 
megtervezése, követés

2017. április-június

• Stratégiai ciklus felépítése

• Monitoringrendszer

• Értékelés, újragondolás
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A közösségi alkalmakon részt vettek a konzorcium tagjainak képviselői vagy delegáltjaik, a projekt szem-

pontjából releváns intézmények, szervezetek vezetői. A települések képviselői az egyes találkozók után a 

saját településeiken konzultáltak a tervezési alkalmakon lezajlott folyamatokról, az egyes tevékenységekhez 

még további információkat, kiegészítéseket küldtek. 

 

A közösségi és szakértői helyzetelemzés mellett az igény- és szükségletfelmérés feltérképezésére két 

kérdőívet is készítettünk: 

- egyet a célterületen működő humán közszolgáltatást végző intézmények számára, 

- egyet pedig a formális és nem formális kisközösségeknek. 

Kisközösségi kérdőívünket 26-an töltötték ki, a kérdőívre adott válaszokat az 1.2. fejezet tartalmazza rész-

letesen. A humán közszolgáltatási kérdőívünk kitöltését összesen 18 intézmény végezte el, amelynek 

kiértékelését a 3.3 fejezet tartalmazza.  

A kitöltést on-line felületen tettük lehetővé a válaszadók számára. A fejlettebb online kérdőív szerkesztő 

programok révén rendkívüli mértékben megnövelhető az önkitöltés hatékonysága (specifikációs kérdé-

seknél automatikus ugrás, legördülő válaszlehetőségek, a válaszok „ellenőrzése” – korrekciós utasítások 

alkalmazása, befolyásolható kitöltési sorrend, igényes design, ábrák, táblázatok egyéb kérdezési „segéd-

eszközök” is bevethetők). Mindenképpen vonzóbb megoldás a kutatásunk célcsoportjai számára – így a 

válaszadási hajlandóság is növelhető volt. 

 

1.4. NEET (NEM FOGLALKOZTATOTT ÉS SEM OKTATÁSBAN, SEM KÉPZÉSBEN NEM RÉSZESÜLŐ 

FIATALOK EURÓPÁBAN) FIATALOK BEAZONOSÍTÁSA, BEMUTATÁSA 

NEET fiataloknak azokat a fiatalokat nevezzük akik nem foglalkoztatottak és sem oktatásban sem képzés-

ben nem vesznek részt. A magyarországi NEET fiatalok aránya nagyjából az EU átlagával párhuzamosan 

mozog.  

Egységes definíció és így módszertan sincs a NEET fiatalokra. Így a KSH tájékoztatása szerint a NEET-rátát 

többféle korcsoportra számolhatjuk, általában a 18-24 vagy a 15-24 évesekre vonatkoztathatjuk, de akár a 

15-34 évesekre is érdemes vizsgálni. 

A legtöbb évben a 15-24 éves fiatalok körében a NEET fiatalok aránya Magyarországon valamivel maga-

sabb volt az EU átlagnál.  

 
Forrás: Eurostat 
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A konzorcium településein a NEET fiatalok arányára, erre vonatkozó kutatás, illetve adatgyűjtés hiányában 

csak az iskolázottsági és a foglalkoztatottsági adatokból következtethetünk. A pontos statisztikai adatok 

meghatározását nehezíti (amellett, hogy nincs egységes módszertan), hogy a fiatalok ezen köre gyakran 

semmilyen statisztikában nem szerepelnek (hiszen sem a munkaerőpiacon, sem az oktatásban nem jelen-

nek meg). Így számukra, népességen belüli arányukra csak következtetni lehet a munkanélküliségi adatok-

ra támaszkodva.  

 25 év alatti re-

gisztrált munka-

nélküliek aránya 

(%) 2015 

Tapolca 10,5 

Gyulakeszi 5 

Raposka 10 

Lesenceistvánd 9,1 

Lesencetomaj 25 

Zalahaláp 27,3 

Monostorapáti 14,3 

Magyarország 15,6 

Forrás: Teir 

A konzorcium településein vagy az átlag közelében, vagy valamivel alacsonyabb az ifjúsági munkanélküli-

ség, mint az országos átlag. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a kistelepüléseken települési szinten a 

százalékos meghatározás esetében akkor is szignifikáns eltéréseket láthatunk egyik évről a másikra, ha 

már csak 1-2 fő lép be ebből a korcsoportból a munkaerőpiacra. (pl. Lesencetomaj esetében 11% és 31% 

között hullámzott az elmúlt 4 évben a 25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya).  

Valószínűsíthető mindazonáltal, hogy minden településen a NEET fiatalok aránya ennél magasabb – ha-

sonlóan az országos NEET rátához.  

A projekt keretében számos tevékenység a NEET fiatalokat (is) célozza és segíti őket, hogy visszatérjenek a 

munkaerőpiacra, vagy az oktatásba. Ezen intézkedéseket a későbbi fejezetekben mutatjuk be.  

 

1.5. HELYI MUNKAERŐ-IGÉNYEK BEMUTATÁSA 

A foglalkoztatottság alakulását az elmúlt években jellemző kedvező trend 2016-ban sem tört meg. Éves 

átlagban a foglalkoztatottak száma a munkaerő felmérés adatai szerint 4 millió 352 ezerre emelkedett, 

azaz 141 ezer fővel (3,4%-kal) haladta meg az előző évit. Az országos statisztikáknak megfelelően a kon-

zorciumi partner településeken is csökkent a munkanélküliek száma és nőtt a foglalkoztatottak aránya. A 

települések nyilvántartásában szereplők a 2015-ös évben több nyilvántartott munkanélkülit regisztráltak 

(476 főt), mint a 2016-os évben (362 főt). A hét településen regisztrált álláskeresők egy része részesült 

szociális ellátásban, közel 30%-a álláskeresési járadékban és közel 20%-a szociális támogatásban részesült.  

A tartósan munkanélküliek aránya azonban magas, közel fele az összes álláskeresőnek. Felülreprezentáltak 

a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, több mint 1/3-át kitéve (128 fő a 362-ből) az ál-

láskeresőknek.  

Van tehát munka-erőtartalék, azonban a probléma, hogy sok a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 

helyzetben lévő, nehezen foglalkoztatható ember került bele ebbe az aktív munkaerő-tartalékba. Ide ért-

jük az alacsonyan képzetteket, a munkatapasztalattal nem vagy alig-alig rendelkezőket, a munkaerőpiactól 
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tartós elszakadókat, és azokat is, akiknek a munkavállaláshoz szükséges alapvető szociális készségeik is 

hiányoznak. 

A fentiekből is következik, hogy a konzorciumi partnerek területén is jelentkezik – az országos trendeknek 

megfelelően – a munkaerőhiány. Elsősorban olyan területeken, ahol munkatapasztalatra, szakképzettség-

re és a munkamorál meglétére van szükség. Projektünkkel ezen a területen kívánunk intézkedéseket vég-

rehajtani és ezzel kettős célt elérni: csökkenteni a munkanélküliek számát és csökkenteni a 

munkaerőhiányt is. A helyi munkaerőpiac nem óriási és alapvető problémákkal küszködik, hanem a továb-

bi magasabb foglalkoztatottság elérésének gátjait kell felszámolni. Ezek természetesen elsősorban a mun-

kaképesség növelésére vonatkozó képzésekkel, programokkal függenek össze, de érintik a munkaképes 

lakosság motiváltságát is.  

A szakképzett munkaerőhiány jelen van a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények életében is, így a kon-

zorciumi partnereknél is. A fennálló hiányosságok felmérésére a projektet megalapozó kérdőívek összesí-

tése révén kimutathatóak voltak a szakemberhiány jelenléte. A kérdőívek elemzését a 3.3. fejezet 

tartalmazza részletesesen, de összefoglalóan elmondható, hogy összességében kevés a szakember az el-

várt és vállalt feladatokhoz, nagy a fluktuáció, nem megoldott a helyettesítés, a munkatársak között jelen-

tős a kiégés veszélye, egyes intézményekben pedig kevés számú és alulképzett munkatársak látják el a 

szakmai feladatokat. Komoly nehézséget jelent továbbá a szupervízió hiánya, ifjúságvédelmi szakember 

vagy ifjúsági referens hiánya, kevés az anyagi forrás, és igen szűkösek a fejlesztési, beruházási források is. 

A kiégés kapcsán az is elhangzott, hogy az alacsony társadalmi és anyagi megbecsültség miatt nehéz al-

kalmas, motivált munkaerőt találni, valamint a válaszadó intézmények azt is elmondták, hogy kevés a 

személyiségfejlesztő és a szakmai kompetenciafejlesztő tréning a szakmai munkatársak számára. A kon-

zorciumi partnereknél a felmérés alapján a közalkalmazotti státuszok betöltése kapcsán 50%-a értékelte 

úgy, hogy intézményük munkaerőhiányának legfőbb oka a megfelelő képzettség és kompetencia hiánya, 

míg 33,3% számára az alacsony bérszínvonal és az általános munkaerőhiány jelenti a legnagyobb kihívást. 

A konzorciumi partnerek intézményei jelezték, hogy az intézményekben dolgozó szakmai munkatársak 

nem rendelkeznek a szükséges szakképzettséggel. Továbbá az is kiderült, hogy a 18 kitöltő intézmény 

szakmai munkatársai közül jelenleg 25 fő jár szakmai képzésre, továbbképzésre, ami átlagosan alig több, 

mint 1 fő intézményenként. 

 

1.6. PROJEKT INDOKOLTSÁGA 

1.6.1. A szakterület elemzése 

A humán szolgáltatások terén a konzorciumban résztvevő települések egy tipikus dunántúli „mintát” kö-

vetnek: a kistelepüléseken – tekintettel alacsony, 1.000 fő körüli, vagy az alatti lakosságszámukra – nin-

csenek meg a szükséges szolgáltatások, hanem ezek főképpen a kistérségi-járási központban 

koncentrálódnak. Illetve bizonyos esetekben onnan is hiányoznak és csak a megyei központban található-

ak meg. Nevelési, oktatási, közművelődési és egészségügyi intézmények vagy egyáltalán nincsenek a kiste-

lepüléseken, vagy csak részszolgáltatásokkal.  

A nevelési-oktatási intézményrendszer Tapolcán koncentrálódik, de egyes szükséges szolgáltatások itt is 

hiányosak (pl. ifjúsági szociális munkás, vagy iskolai pszichológus). Emellett kevés az iskola utáni elfoglalt-

ságot biztosító lehetőség. A projekt az oktatási intézményrendszer ezen hiányosságán segít. 
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Hasonló helyzet figyelhető meg az egészségügy területén is. Az egészségügyi szakellátás és a szűrővizsgála-

tok helyben nem érhetők el. További problémát jelent az egészségtudatos életmód elterjedőségének és 

ismeretének a hiánya. A projekt tevékenységei ez utóbbi két problémán segítenek. 

A konzorcium minden településén van legalább egy közművelődési intézmény. Azonban ezek nem feltét-

lenül jelentenek olyan közösségi teret és olyan rendezvényeket, amelyek képesek a társadalom életébe 

beemelni a gyengébben integrálódott csoportokat, megindítva ezzel a munka világába való szorosabb 

betagozódásuk folyamatát. A projekt tevékenységei terekkel, rendezvényekkel és szakmai háttér nyújtá-

sával a helyi közösségek szorosabb integrációját teszik lehetővé, különös figyelemmel az ezen a területen 

kihívásokkal küzdő csoportokra.  

Szintén nem adottak megfelelő szinten a munkaerőpiaci szolgáltatások és azoknak a lehetőségeknek biz-

tosítása, hogy a munkanélkülieket visszavezessük a munkaerőpiacra. 

 

Mutatók Gyulake-

szi 

Lesence-

istvánd 

Lesence-

tomaj 

Monos-

torapáti 

Tapolca Zalahaláp Raposka 

Háziorvosok száma (fő)     1   7 1  

A házi gyerekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 
(szolgálat) 

        3    

Működő bölcsődei férőhe-
lyek száma (db) 

        62    

Bölcsődébe beírt gyermekek 
száma (fő) 

        62    

Bölcsődék száma (db)         1    

Gyermekjóléti szolgálatok 
száma (db) 

    1   2    

A gyermekjóléti szolgálat 
által gondozott kiskorúak 
száma (fő) 

11 7 5 14 193 11 1 

Időseket (is) ellátó nappali 
intézmények száma (db) 

        1    

Idősek nappali ellátásában 
engedélyezett férőhelyek 
száma (db) 

        30    

Családsegítő szolgálatok 
száma (db) 

    1   2    

A családsegítő szolgáltatást 
igénybe vevők száma (fő) 

5 17 28 7 207 13 4 

Óvodai feladatellátási helyek 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) (db) 

1 1 1 1 5 1  

Óvodai férőhelyek száma  
(gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) (fő) 

28 50 50 50 575 60  

Óvodába beírt gyermekek 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) (fő) 

17 36 31 52 505 57  

Közművelődési intézmények 
száma (db) 

2 1 1 2 4 1  

Forrás: Teir 

A projekt a következő OP indikátorok teljesítéséhez járul hozzá: 

 Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma  
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 A munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma  

 Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romá-

kat) résztvevők száma  

 Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma  

 A program elhagyását követően a munkaerőpiacra, vagy munkaerő-piaci programba belépők szá-

ma 

A projekt megvalósulása nélkül a humán szolgáltatások terén a jelenlegi állapot konzerválódna, amely 

számos negatív hatással járhat, illetve a negatív irányú tendenciák erősödését váltja ki. A humán szolgálta-

tások minőségi szintje nem tud javulni, a kistelepüléseken élők továbbra sem férnek hozzá a szolgáltatá-

sokhoz. Az egészségügy terén tovább romlik a népesség egészségi állapota, amely a demográfiai 

mutatókat tovább rontja. A munkaerőpiacra visszatérni szándékozók nem kapnak megfelelő segítséget és 

a foglalkoztatottsági szint továbbra is kizárólag a külső tényezőktől függ. A közösségek és a vidék népes-

ségmegtartó ereje tovább gyengül.  

 

1.6.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

A problémák feltárását az 1.3. fejezetben bemutatott közösségi tervezés módszerével végeztük el. A kö-

zösségi helyzetelemző műhelyeken az alábbi – a kiírásból adódó - fókuszterületek alapján készítette el a 

célterületre vonatkozó SWOT elemzést a tervező közösség. Az elemzést minden, a fejlesztésben részt vevő 

település esetében külön végeztük el, amelynek összesítése került a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Tervbe. Az elemzés pontosan rámutat, melyek azok a fejlesztendő területek, amelyek illeszkedve a pályá-

zat célkitűzéseihez, alapját képezik a benyújtott pályázati programnak. 

Foglalkoztatási fókuszpont 

 Foglalkoztatás 

Erősségek Gyengeségek 

 önkormányzatok és intézményeik, mint közfoglalkoztatást 
végző szervezetek – foglalkoztatási lehetőség az ott élőknek 

 sok az idénymunka lehetőség a Balatonon és a szőlőkben 

 a betöltött munkahelyeken szakképzettek dolgoznak 

 a környező nagyvárosok nagy foglalkoztatóihoz (Ajka, Zala-
egerszeg, Veszprém, Sárvár) Tapolcáról külön buszjáratok 
indulnak 

 a város jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkezik 

 fejlődőképes családi borászatok; aktív helyi termelők 

 az országosnál nagyobb a súlya a kereskedelemnek, de 
különösen a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat-
nak 

 turisztikai adottságok jelenléte az aktív- és kulturális turiz-
mus terén 

 nehezen szervezhetők és nehezen motiválhatók a 
közmunkások 

 alacsony bérszínvonal 

 sok az alacsonyan képzett munkavállaló 

 szakképzett munkaerőhiány 

 nagy az elvándorlás külföldre – főként a 35 év alatti 
fiatal családok, az 50 év felettiek és a szakképzettek kö-
rében 

 kevés az állandó munkalehetőség 

 családban szerezett munkatapasztalatok hiánya 

 az aktív korúak sokszor másod- és harmadállásokat 
vállalnak, kevés a szabadidejük 

 az építőiparban szakmunkáshiány van 

 egyre több ingázó munkavállaló dolgozik Ausztriában 

 felnőttképzés hiánya az átképzések, továbbképzések, 
szakképzések vonatkozásában egyaránt 

 csökken a diplomás munkahelyek száma 

 sok esetben tanulási hajlandóság hiánya 

 a bejárás és ingázás közlekedési feltételei sokszor nem 
adottak 

 a hajléktalanok közt alig vannak munkaképesek 

 sok esetben motiválatlanság, függőség és más mentális 
problémák járulnak hozzá a munkaképtelenséghez 

 oktatásban pénzügyi és vállalkozási ismeretek tanításá-
nak hiánya 

 kevés a magas hozzáadott értéket termelő nagy- és 
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közepes méretű vállalkozás 

 befektetői aktivitás alacsony 

 vállalkozói kompetenciák gyengesége 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 a közfoglalkoztatás lehetőséget biztosít a munkaerőpiacra 
való bekerülésre 

 részmunkaidős és más atipikus foglalkoztatási lehetőségek 

 munkaadók érzékenyítése hátrányos helyzetűek és megvál-
tozott munkaképességűek foglalkoztatására 

 különböző képzésekbe történő bevonás - továbbképzés, 
átképzés 

 generációk munkatapasztalatcseréje és együttműködése 

 hajléktalanok foglalkoztatására forrásszerzési lehetőség 

 munkaerőigény és munkavállalói kapacitás felmérése, 
állásközvetítési lehetőségek, börzék, internetes portálok 

 közlekedésszervezés  

 betelepülő vállalkozások ösztönzése 

 piac épületének felújítása, amely a helyi termelők értékesí-
tésén javítana 

 felsőfokú végzettséggel rendelkezők helyben tartása; „ösz-
tönző/ösztöndíj” rendszer kialakítása 

 végleges kimaradás a munkaerőpiacról 

 családmodell megváltozása 

 média negatív hatása a sikermintákkal kapcsolatban 

 ha valaki magasan képzetté válik, könnyebben elvándo-
rol 

 növekszik a gazdaságilag nem aktívak száma 

 vállalkozói aktivitás stagnál, csökken 

 gyenge K+F és innováció 

 kedvezőtlen gazdasági folyamatok következtében 
vállalkozások betelepülése elmarad, ipari területek ki-
használatlanok maradnak 

 szakképzett munkaerő és a „szellemi tőke” elvándorlása 

 munkahelyek hiánya 

 

Közösségfejlesztés fókuszpont 

Közösségfejlesztés 

Erősségek Gyengeségek 

  iskolai közösségi szolgálat (elsősorban Tapolcán) 

 sok civil szervezet (Tapolca, Lesenceistvánd, Zalahaláp) 

 művelődési házak, mint közösségi terek 

 jelzőrendszer jól működik 

 IKSZT-k, művelődési házak, könyvtárak, teleházak 
közösségi térként való működése (Tapolca, Zalahaláp, 
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Raposka, Gyulakeszi, 
Monostorapáti) 

 önszerveződő csoportok megléte (Zalahaláp, Lesence-
istvánd, Gyulakeszi, Raposka) 

 egyre több a magántanuló (Tapolcán) 

 kevés a megfizethető szünidei program, tábor 

 iskolai szociális munka hiánya (Lesenceistvánd, Zalahaláp, 
Tapolca) 

 az önkormányzatoknak nincs hivatalos információjuk a KLIK által 
átvett iskolák működéséről 

 csökken a fiatalok száma, így a fiatalok közösségei is 

 forráshiány 

 nehéz a fiatalokat bevonzani, motiválatlanság 

 ifjúsági referensek hiánya 

 gyermekpszichológus hiánya 

 ifjúsági klub hiánya (Zalahaláp) 

 nehezen fenntartható, közösségi tér funkcióval ellátott hely, 
ahova a fiatalok járhatnak (Tapolca) 

 kulturált szórakozóhelyek hiánya 

 a szabadidő nemhogy nőtt volna, de a megélhetési gondok 
miatt csökkent 

 civil szervezetek, közösségek eszközhiánya 

Lehetőségek Veszélyek 

 szorosabb együttműködésekre motiválás 

 különböző célcsoportok megszólítása 

 civil szervezetek aktívabb bevonása 

 különböző mentálhigiénés programok szervezése 

 táboroztatás megvalósítása, akár testvértelepülések 
bevonásával is 

 fiatalok aktívabb bevonása a szabadidős tevékenysé-
gek szervezésébe 

 a kiemelkedő helyi művészek, sportolók támogatása 
fontos, hiszen példaképekké válhatnak az ifjúság szá-
mára 

 közösségi terek fejlesztése 

 a globalizáció negatív hatásai 

 elvándorlás 

 pályázatok sikertelensége 

 internet miatti elszigetelődés, elmagányosodás 

 az ifjúság szórakozási formáit a színvonaltalan kínálat és a 
média határozza meg 
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Kulturális erőforrások fókuszpont 

Kultúra 

Erősségek Gyengeségek 

 a lakosság számára szervezett sokszínű kulturális, 
hagyományőrző, sport és közösségépítő programok 

 kulturális programokhoz rendelkezésre álló infrastruk-
túra, közösségi terek megléte az összes településen 

 erős identitás hagyományőrzés 

 környezeti és természeti értékek, kiemelt turisztikai 
terület 

 országos ismertségű művészek, sportolók 

 szakképzett munkatársak 

 nagyszámú, aktív, nyugdíjas korosztály 

 helyi média aktív működése – TV, újság (Tapolca, 
Raposka) 

 civil szervezetek aktív jelenléte a kulturális programo-
kon (Zalahaláp, Lesenceistvánd, Monostorapáti) 

 aktív, érdeklődő lakosság 

 testvérvárosi kapcsolatok 

 helyi értékekre építő, országos rendezvények  

 egyházi szerepvállalás 

 forráshiány 

 kulturális terek eszközrendszereinek kiegyensúlyozatlan-
sága 

 a kulturális intézmények hétvégi és esti nyitva tartása nem 
mindenhol megoldott, illetve rugalmatlan 

 érdektelenség, inaktivitásból adódó kapcsolat hiánya 

 a kistelepülések honlapja fejlesztésre, frissítésre, rendsze-
res karbantartásra szorul 

 helyi média hiánya (Gyulakeszi) 

 technikai eszközök hiánya (Zalahaláp, Lesenceistvánd) 

 programok egyeztetésének hiánya városi és településközi 
szinten 

 infrastruktúra hiányaiból adódó kapcsolattartás nehézkes 
(Lesenceistvánd, Zalahaláp) 

 fiatal korosztály hiánya 

 gyenge infrastruktúra a szabadtéri rendezvényeknél 

 a fizetőképes kereslet továbbra is csekély 

Lehetőségek Veszélyek 

 földrajzi adottságok, Tapolca nagy vonzáskörzete 

 települési program- és turisztikai kínálat egyeztetése, 
közös kiadványban, internetes felületen való megjele-
nése 

 lehetőség biztosítása különböző kultúrák találkozására 
- kisebbségi, nemzetiségi programok 

 a szabadtéri helyszínek infrastrukturális fejlesztése 

 a tapolcai mozi unikum a térségben, erre építve prog-
ramok szervezése 

 kulturális kerekasztal 

 kultúra iránt érdeklődő közönség megszólítása, kultu-
rális szemléletformálás, igényfelkeltés 

 helyi értékek „használata”, beépítése a kulturális 
programkínálatba 

 helyi termékek promotálása 

 mecenatúra kialakítása (a gazdaság-alapú finanszíro-
zás lehetősége) 

 értelmiség inaktivitása, elvándorlása 

 szakképzett munkaerő elvándorlása  

 kisebbségi kultúrák inaktivitása 

 balatoni turizmus esetleges válsága térségre is negatívan 
hathat 

 

Közszolgáltatások fókuszpont 

Közszolgáltatások 

Erősségek Gyengeségek 

 a kistelepüléseken az alacsonyabb lakosság szám miatt 
személyesen könnyebben megszólíthatóak az embe-
rek, jobban mérhetők az igények 

 kiépült intézményrendszerek vannak (Lesenceistvánd, 
Lesencetomaj, Tapolca, Zalahaláp) 

 Tapolcán minden közszolgáltatás helyben elérhető – 
pl. kiépült egészségügyi és szociális ellátórendszer, 
Egészségfejlesztési Iroda ingyenes programjai, a böl-
csődei ellátás megoldott, magas színvonalú, több egy-
házi óvoda és iskola van 

 Deák Jenő Kórház részleges fejlesztése 

 Tapolca középfokú oktatási kapacitásai mennyiségi és 
strukturális szempontból is megfelelőek 

 a Pannon Reprodukciós Intézet Tapolcán működik 

 kistelepüléseken közvetlen helyben levő közszolgáltatás 
kevés – ezen a téren függés a járási központtól 

 közszolgáltatások elérése nagyban függ a közösségi közle-
kedéstől 

 szakember hiány ezen a területen (pl. orvosoknál) 

 munkahely hiány 

 forráshiány, az intézmények alulfinanszírozottak 

 a kistelepüléseken élők a közszolgáltatásokhoz való hozzá-
férések tekintetében (pl. nyitva tartás, elérhetőség) hátrá-
nyosabb helyzetben vannak, mint a nagyobb településen 
élők  

 számos közszolgáltatás esetében hosszú a várakozási idő 
(pl. egyes orvosi ellátások) 

 tömegsport és szakképzett edzők hiánya (gyereknél és 
felnőtteknél egyaránt) 
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 nehezen megszólíthatóak a lakosok, érdektelenség, moti-
válatlanság 

 parkolás, közlekedés hiányosságai 

 a lakosságszám csökkenés következtében az óvodába 
beíratott gyermekek száma folyamatosan csökken 

 szociális ellátás egyes területei fejlesztésre szorulnak 
(szükség lenne egy családok átmeneti otthonára emellett 
a demográfiai tendenciák is igazolnák egy idősek otthona 
létrehozását) 

 felsőoktatási intézmény hiánya 

 aktív ágyak hiánya a Deák Jenő Kórházban 

 nem formális oktatás hiánya 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 kommunikáció fejlesztése a lakosság és a közszolgálta-
tók között 

 hiányszakmák felmérése 

 szabad munkaerő kapacitások felmérése 

 tanácsadások szervezése 

 közszféra és piaci szereplők összefogása (PPP konst-
rukciók) 

 információs felületek fejlesztése (pl. online platfor-
mok) 

 közszolgáltatások elérésnek fejlesztése (pl. közleke-
dés) 

 iskolai gyermekvédelmi szakemberek – térségi 
együttműködésben 

 falubuszok üzemeltetése településközi együttműkö-
déssel 

 prevenciós, egészségmegőrző, sporttal kapcsolatos 
programok szervezése 

 egészségfelmérés, szűrések, tanácsadás megszervezé-
se a kistelepüléseken 

 strand területén tanuszoda létesítése 

 idősödő lakosság, fiatalok elvándorlása 

 idősödő szakembergárda 

 szakembergárda motiváció vesztése 

 globalizáció negatív hatásai 

 iskolák kikerültek az önkormányzat hatásköréből, és így a 
közösségi tevékenységben, közművelődésben nem vesz-
nek részt 

 HH és HHH gyermekek aránya nő 

 hátrányos helyzetűek aránya nő, fokozódó nyomás a 
szociális ellátórendszerre 

 

 

1.6.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 

Európa 2020 Stratégia 

Az „Európa 2020” az Európai Unió 10 évre szóló foglalkoztatási és növekedési stratégiája. A stratégiát az 

EU 2010-ben indította útnak abból a célból, hogy megteremtse az intelligens, fenntartható és inkluzív nö-

vekedés feltételeit. 

A stratégia öt kiemelt cél formájában határozza meg, milyen eredményeket kell az Európai Uniónak 2020 

végére elérnie a következő területeken: foglalkoztatás; kutatás és fejlesztés; éghajlat-politika/energiaügy; 

oktatásügy; társadalmi befogadás és szegénység elleni küzdelem. 

A tervezett projekt az alábbi célokhoz eléréséhez járul hozzá: 

 Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot 

 A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának 25%-os csök-

kentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből 

 Cél az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése 

A tervezett projekt eredményeként a megvalósítás helyszínein csökken a tartósan álláskeresők száma, az 

átképzések révén a munkanélkülivé válás veszélye, így a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kocká-

zata. 
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Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – az általa kezelni kívánt társadalmi problémák jellegéhez 

hasonlóan – több szakterületen átívelő, horizontális stratégia, de megvalósulása egyben önálló komplex 

intézkedéseket is jelent. Mind a Stratégia, mind pedig az érintett szakterületi stratégiák végrehajtása csak 

akkor lehet sikeres, ha a felzárkózási célt összehangolt eszközrendszerrel teljesítik. Ezen összehangoláshoz 

az alábbi főbb elvárások kapcsolódnak a tervezett projekt megvalósítása során a Felzárkózási Stratégiához: 

Családpolitika: 

- a szegénység átörökítésnek megszakítása a lehető legkorábbi életkorban 

- szükséglet alapú szolgáltatások biztosítása (se többet, se kevesebbet, mint amire éppen szükség 

van) 

- a családok számára folyamatos „családmenedzseri” támogatás biztosítása 

Szociálpolitika: 

- az "eltartott" segélyezett szerepből az "adófizetői" szerepbe kerülés elősegítése 

- roma nők többszörös diszkriminációjának csökkentése 

Oktatáspolitika: 

- óvodai nevelés biztosítása minden gyermek számára 

- végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, kiemelten a roma lányok körében 

Foglalkoztatáspolitika: 

- komplex programokkal (képzés + munkatapasztalat) elősegíteni a munkaerő-piaci alkalmasság 

fejlesztését 

- célcsoport- és egyén-specifikus aktív munkaerő-piaci módszerek alkalmazása 

- a célcsoport foglalkoztatásának támogatása 

Vidékfejlesztés: 

- a helyi szükségletekhez és lehetőségekhez igazított fejlesztés biztosítása 

- a leszakadó térségek aktív eszközökkel történő felzárkózása 

Egészségügy: 

- az egészséges életmóddal kapcsolatos információk, szolgáltatások elérhetővé tétele (pl.: helybe 

vinni a szűréseket; megismertetni az egészségügyi szolgáltatásokat stb.) 

- egészségügyi prevenció 

- az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a leginkább hátrányos helyzetű kis-

térségekben élők számára is 

  

„Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 

A tervezett projekt illeszkedik a Kormány által tervezett „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészség-

ügyi Ágazati Stratégiájához, amely célként nevesíti a lakosság egészségének fejlesztését a helyes táplálko-

zás elősegítését, a fizikai aktivitás növelését a lelki egészség erősítését célzó intézkedéseken keresztül.  

  

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 

A tervezett projekt céljai és annak eszközrendszere a keretstratégia mindegyik részcéljához hozzájárul a 

projekt területi határain belül: 
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- Az első a hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítását célozza a tanulási esélyeik növe-

lésén, a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításán, s a tanulásban való részvétel növelé-

sén keresztül. A specifikus cél a hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt 

támogatására irányul, melyen keresztül egyben a társadalmi és területi különbségek mérséklé-

sét, a területi leszakadási folyamatok megállítását is hivatott szolgálni. 

- A második specifikus cél a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, beleértve romák és 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának javítása, illetve munkaerő-

piaci integrációjuk elősegítése az oktatás, képzés, tanulás által. 

- A harmadik specifikus cél a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók, a sem az oktatás-

ban, sem munkaerőpiacon nem lévő fiatalok esélyeinek javítását tűzi ki céljául. 

- A negyedik specifikus cél a nem formális és informális tanulási lehetőségek és e tanulás valamint 

a munkahelyi tanulás és képzések fejlesztését és támogatását tűzi ki céljául. 

  

A Humán közszolgáltatások területi differenciálásáról szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. Határozat 

A tervezett projekt megvalósítása a területi differenciálás alábbi két céljához kapcsolódik közvetlenül: 

- a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, azaz a szolgáltatások elérhetősége ugyanolyan legyen az 

egész ország területén; illetve 

- a helyi társadalmi szükségletekhez igazodóan, a területi elmaradottság csökkentésére adott köz-

szolgáltatás előre behatárolt földrajzi területen célzott többletszolgáltatást nyújt az ország más 

területeihez képest. 

Humán közszolgáltatáson az egészségügyi, szociális, a célzott felzárkózási, családügyi, oktatási és kulturális 

szolgáltatásokat értjük, átfogva a szolgáltatást nyújtó minden fenntartói típust. 

 

1.6.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 

Partnerségi Megállapodás 

A tervezett projekt közvetlenül a Partnerségi Megállapodás 9. tematikus céljához kapcsolódik: A társa-

dalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. 

A tematikus cél főbb kapcsolódó elemei: 

- A roma népesség jövedelmi, lakhatási, egészségügyi hátrányban vannak. 

- A tartósan rászorulók koncentrációja szegregált telepszerű lakókörnyezetben élnek. 

- A megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának kihívá-

sai. 

- Az egészségügyi ellátás strukturális kihívásai. 

- A közösségfejlesztés társadalmi időszerűsége 

  

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

A tervezett projekt az 1. Prioritás tengely, 2. Beruházási prioritásának (A marginalizálódott közösségek – 

például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja (9.ii)) 1.5 intézkedésén (Területi hátrányok felszámo-

lását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai) keresztül kapcsolódik az opera-

tív programhoz. Az intézkedés az integrált megközelítés alkalmazásával kívánja biztosítani a 

leghátrányosabb helyzetű járásokat célzó programok megvalósítását.  Az intézkedés célja az integrált 
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program megvalósításának támogatása, másrészt a program hatókörén túli hátrányos helyzetű, a leszaka-

dás szélén álló települések komplex fejlesztése. A megvalósítás az alábbi projekthez is kapcsolódó eszkö-

zökkel történhet: 

- Területi szintnek megfelelő egységes tervezési, szakmai-módszertani és koordinációs háttér és 

nyomon követés kiépítése, szakemberek biztosítása, közösségi fejlesztési hálózat létrehozása. 

- Helyi fejlesztői kapacitások fejlesztése, a helyi közösségek aktivizálása, komplex fejlesztésekhez 

szükséges szervezeti együttműködések kialakítása. 

- Folyamatos ágazatközi együttműködések, partnerségek biztosítása. 

- Területi szintű specifikumok feltárása, területi szintnek megfelelő fejlesztési stratégia kidolgozá-

sa a meglévő stratégiai és programdokumentumok (beleértve helyi esélyegyenlőségi programok) 

összehangolásával. 

- Fejlesztéseket végrehajtani hivatott állami és nem állami szervezetek felkészítése, kapacitásaik 

fejlesztése. 

A projekt különösen a következő EFOP felhívásokhoz kapcsolódik: 

Az EFOP-1.1.2-16 - Nő az esély – képzés és foglalkoztatás című kiemelt felhívás célja, hogy képzéseken 

keresztül támogassa a hátrányos helyzetűek, különösen a roma nők foglalkoztatásának bővítését a szo-

ciális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a köznevelési szolgáltatásokat végző intézmények-

nél. A kiemelt projekt célkitűzése és tevékenységei illeszkednek a pályázat keretében benyújtott 

fejlesztés céljaihoz és elérendő eredményeihez, viszont a pályázati program összeállításának időszaká-

ban még nem állt rendelkezésre pontos információ, amely a kiemelt projekt a fejlesztendő térségre vo-

natkozó tevékenységeit tartalmazta volna. 

Az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 - Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve című kiemelt felhívás 

célja a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósítását, közösségeinek megerősí-

tését célzó támogatási rendszer továbbfejlesztése, illetve a fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai 

környezet biztosítása, valamint a fiatalok hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni érzékenyítése. A 

kiemelt projekt célkitűzései illeszkednek a tervezett fejlesztés céljaihoz, a kialakítandó ifjúsági szolgál-

tatások a kiemelt projekt kedvezményezettje, az Új Nemzedék Központ megyei szintű képviselete tájé-

koztatása mellett kerülnek kialakításra. A közösségfejlesztés folyamatában részt vevő ifjúsági csoportok 

közvetlenül is bevonhatóak a kiemelt projektben megvalósított tevékenységekbe, amely így együttesen 

fejti ki hatását. 

Az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című standard felhí-

vás célja a helyi kisközösségek támogatása, fejlesztése, az önkéntes tevékenységek helyi szintű népsze-

rűsítése és megvalósítása, valamint a társadalmi felelősségvállalás erősítése. A tapolcai kistérségből 

azonban nem volt támogatást elnyerő szervezet. 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

A tervezett projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz az 5. Prioritás tengely, 10. 

beruházási prioritás (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támo-

gatása) „Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása haté-

konyabb aktív eszközök segítségével” intézkedésén keresztül kapcsolódik. A projekt keretében 

megvalósított tevékenységek során a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciafejlesztési, 

továbbá a munkavállalás szempontjából fontos egyéb programokat elvégzők potenciálisan, sikeresen kap-
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csolódhatnak be a különböző szakmatanulási programokba vagy célzottan a munka világába visszavezető 

programokba. 

  

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

A tervezett projekt elsősorban az. 5. prioritási tengely Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, fog-

lalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködésen belül a 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) i: az 

aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoz-

tathatóság javítása érdekében beruházási prioritás 5.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok intézkedésen keresztül kapcsolódik. A projekt keretében megvalósított 

tevékenységek során olyan társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek valósíthatók meg, amelyek kiegé-

szítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat. A fejlesztések az alapellátást nyújtó intézményekkel 

együttműködésben valósulnak meg. Az oktatási hátrányok leküzdése terén a koragyerekkori, gyermekkori 

és ifjúsági korcsoportokat célzó, a formális oktatáson kívüli fejlesztő és oktatási programok a hátrányos 

helyzetű családokból származó gyermekeket célozzák. Az egészségügyi, mentálhigiénés programok a ki-

egyensúlyozott életvezetést, az egészségügyi megelőzést hivatottak szolgálni. 

 

Kapcsolódás más megvalósítás vagy tervezés alatt álló projektekhez  

Tapolca városa számos TOP felhívás esetében nyújtott be támogatási kérelmet, amelyek elbírálása folya-

matban van. Ezek közül a következő kapcsolódnak jelen projekthez: 

 TOP-1.1.1-15_VE1 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése: A volt honvédségi lesencetomaji és tapol-

cai iparterületen található ingatlanok infrastrukturális fejlesztése: A projekt rövid távú, közvetlen cél-

jai a volt északi katonai laktanya gazdasági hasznosítása; a vállalkozói szféra megerősítése, vonzó 

vállalkozói környezet megteremtése. A közvetett gazdasági hatások között szerepel többek között a 

munkahelyteremtő beruházások ösztönzése; a Lesencetomaj és Tapolca települések és a térség né-

pességmegtartó képességének növelése a foglalkoztatás növelése által.  

 TOP-2.1.1-15-VE1 – Barnamezős területek rehabilitációja: Tapolca Déli Laktanya barnamezős terüle-

teinek rehabilitációja – I. Ütem: A projekt célja a volt honvédségi terület déli laktanya részén található 

barnamezős területek egy részének megújítása és hasznosítása révén a település általános környezeti 

állapotának javítása, a helyi gazdaság fejlődésének ösztönzése, ezáltal a foglalkoztatás bővítése. 

 Ez a két infrastrukturális fejlesztés jól kiegészíti az EFOP-1.5.2 keretében tervezett soft tevékenysége-

ket a magasabb foglalkoztatási ráta érdekében. 

 TOP-2.1.2-15-VE1 – Zöld város kialakítása: Tapolca keleti városrész zöldterület rekonstrukciója – zöld 

városrész kialakítása: A projekt legfőbb célkitűzése a Tapolca keleti városrész zöldterületeinek 

revitalizációja, a meglévő funkciókhoz tartozó infrastruktúrák felújítása, valamit új szolgáltatások biz-

tosítása. A projekt további célja a város keleti részén található zöld és rekreációs (sport és közösségi) 

funkciók fejlesztésével a települési arculat és identitás erősítése a városrész zöld tengelyeinek egysé-

ges koncepció mentén történ kialakítása, a városi terek élhetőbbé tétele.  

 TOP-4.1.1-15-VE1: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyermekorvosi és Védőnői 

Szolgáltatói Központ kialakítása Tapolca városában: A fejlesztés célcsoportja a 33 települést magába 

foglaló Tapolcai járás. A projekt célja az egészségügyi struktúraátalakítás keretében egy használaton 

kívüli épület felújításával egy új egészségügyi intézmény létrehozása, ahol egészségügyi alapellátás-
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hoz tartozó gyermek háziorvosi, illetve iskolaorvosi rendelés és védőnői tanácsadói tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások nyújtása történik majd. Ez a fejlesztés megfelelő alapot adhat az EFOP-

1.5.2 keretében tervezett egészségfejlesztési tevékenységeknek. 

 TOP-4.3.1-15-VE1 Leromlott városi területek rehabilitációja: A Tapolcai Szegregátum infrastrukturális 

fejlesztése ÉS TOP-5.2.1-15-VE1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgálóhelyi szintű komplex 

programok: A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása: A projektek célja a tapolcai 

szegregátumban és a projekt akcióterületén élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek 

alapvető szociális készségeinek erősítése, a munkaerőpiaci részvételük erősítése, az önszerveződésre 

és önérvényesítésre képes helyi közösségek kialakítása, valamint az akcióterületen a lakófunkciók 

erősítése, új szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. A projektek javítják a hátrányos 

helyzetű lakosság életkörülményeit, ezáltal segítve a társadalmi kohéziót. A projektek célcsoportja 

részben átfedésben van az EFOP-1.5.2 célcsoportjával, azonban a TOP-ban csak egy szűk földrajzi te-

rületre (egy városrészi szegregátum) vonatkoznak a tevékenységek. Az EFOP projektünk ennél lénye-

gesebben szélesebb körű (7 település alkotta konzorcium), valamint tevékenységei is átfogóbbak. A 

TOP és EFOP projektek egymást erősíthetik, mindegyik nyertessége esetén valódi szinergia valósulhat 

meg. 

 

1.6.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 

Az OFTK Veszprém megye esetében határoz meg olyan fejlesztési irányokat, amelyekhez a projekt céljai 

kiemelten illeszkednek. Így a fejlesztési irány az OFTK-ban a térséget tekintve a) a megyében élők szaktu-

dásának, képzettségi színvonalának növelése; b) a balatoni turisztikai körzet, mint rekreációs térség szol-

gáltatás- és minőségi kínálatának a szezonalitást oldó fejlesztése, koordinálása; c) a városok 

térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális térségek komplex fej-

lesztése a népességmegtartás érdekében.  

 

Kapcsolódás Veszprém megye Területfejlesztési Programjához 

A területfejlesztési Program 5.4. Prioritástengelyének címe: „A lakosság életminőségének javítása, a diszk-

rimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosí-

tásával. A helyi közösségek fejlesztése.” Ennek keretében a célkitűzés, hogy Veszprém megye települései 

nyújtsanak egészséges és harmónikus környezetet az itt élők és az itt pihenők számára. A megye városai és 

várostérségei legyenek képesek az új kihívásokhoz alkalmazkodni összehangolt, integrált fejlesztések 

eredményeképpen. A helyi társadalmak fejlesztése járuljon hozzá a közösségek érdekeinek érvényesítésé-

hez, az esélyegyenlőség biztosításához. Ezekhez a célokhoz a projekt tevékenységei teljes mértékben hoz-

zájárulnak és összhangban vannak a Stratégiai Programban leírt Beavatkozási területekkel.  

A Területfejlesztési Program „A járások stratégiai céljai és beavatkozási területek” mellékletében a tapol-

cai járás esetében a dokumentum meghatározza, hogy a járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a né-

pességvesztés mérséklése illetve megállítása, másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést 

elősegítő és a térség specifikumaira építő gazdaságfejlesztés. Az EFOP-1.5.2 projekt ehhez a célkitűzéshez 

a saját – főként soft típusú – eszközeivel hozzájárul.  
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Kapcsolódás a Tapolcai Járás (Tapolcai Kistérség) Egészségtervéhez  

2015-ben készült el a járás egészségterve, amely összesen hat átfogó célt fogalmazott meg. Ezekhez a 

projektünk több ponton is kapcsolódik, de kiemelendőek a következők: 

 „2. Az egészségügyi alapellátásban ismét legyen kiemelkedő cél a prevenció szerepe”: ennek érde-

kében szűréseket (szűrőkamionnal) szervezünk, valamint számos tevékenység irányul a lelki és 

testi egészség megőrzésére (tájékoztatók, előadások, klubtevékenységek) 

 „5. Kapjon nagyobb hangsúlyt az oktatásban az egészségtudatos magatartás megalapozása, legyen 

hatékonyabb az iskolai egészségfejlesztő tevékenység”: a projekt keretében minden iskola do-

hányzásról leszoktató társasjátékot kap, valamint számos sporttal, mozgással kapcsolatos, egész 

évben tartó tevékenységeket szervezünk a fiatalok egészségének megőrzése érdekében. 

Az egészségtervhez való kapcsolódásnak záloga, hogy a tapolcai Egészségfejlesztési Iroda a projekt 

együttműködő partnere.  
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A PROJEKT CÉJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A Helyzetértékelés fejezeteiben részletesen bemutatásra kerültek a fejlesztendő települések azon jellem-

zői, amelynek a Felhívás ad keretet. A helyzetképből adódóan és a közösségi tervezés eredményéből kiin-

dulva az alábbi célrendszert határozták meg a konzorcium tagjai, amely összhangban van a pályázati 

felhívással, valamint a vonatkozó országos és területi stratégiákkal. 

 

Fő cél: A humán közszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése a konzorciumban résztvevő 

településeken. 

1. alcél: A humán közszolgáltatások kapacitásának növelése a fejlesztendő térségben az ellátást bizto-

sító szakemberek számának bővítése, a szakemberek továbbképzése által 

2. alcél: Növekedjen a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak munkaerőpiaci foglalkoztatotti aránya 

az őket segítő képzések, egyéni fejlesztések és mentorálás által 

3. alcél: Javuljon a helyi közösségek társadalmi aktivitása a közösségfejlesztő tevékenységek által 

4. alcél: Javuljon a térség lakosságmegtartó ereje az itt élők számára nyújtott fejlesztő programok által 

5. alcél: Erősödjön a kultúrák közötti párbeszéd 

A részcélok megvalósítását szolgáló tevékenységek, és azok a rendszere a 2.3-as fejezetben kerül bemuta-

tásra. 

 

2.2. A FEJELSZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE 

A megvalósítandó fejlesztés céljai, a célok elérését szolgáló tevékenységek megvalósítása, azok eredmé-

nyei a helyi társadalom alábbi csoportjai fejlesztését szolgálják:  

Közvetlen célcsoport: 

 A fejlesztés hatásterületén humán szolgáltatást nyújtó szakemberek, azon intézmények, amelyek 

ezeket a szolgáltatásokat nyújtják.  

 A fejlesztés hatásterületén élő hátrányos csoportok tagjai, különös tekintettel a munkaerőpiaci 

szempontból aktív korú lakosság.  

 A fejlesztés hatásterületén tevékenykedő formális és informális csoportok és tagjaik.  

 A fejlesztés hatásterületén élő gyermek- és ifjúsági korosztály tagjai, különösen az ún. NEET fiata-

lok csoportjára.  

Közvetlen célcsoport: 

A térség azon lakosai, akik igénybe veszik a fejlesztendő humán közszolgáltatásokat, így javul életminősé-

gük, javulnak a tanulmányi eredményeik, valamint elhelyezkedési lehetőségeik a helyi munkaerőpiacon.  
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A szolgáltatásokat igénybe vevők családtagjai, akiknek a folyamatos munkalehetőség révén javulnak anya-

gi lehetőségei. 

A közösségek fejlesztése révén a csoportok tevékenységének eredményeit igénybe vevők.  

Érintettek köre: 

Az érintettek köre azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják, azonban a projekt kidolgo-

zásában, tervezésében és működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet 

játszanak:  

 A fejlesztendő intézmények fenntartói (helyi önkormányzatok), az intézmények szakmai partnerei.  

 A fejlesztett közösségeket befogadó intézmények.  

 A pályázati programot megvalósító projektszervezet. 

A fejlesztés hatásterülete: 

A pályázati program keretében megvalósuló fejlesztések közvetlenül 7 település (Tapolca, Gyulakeszi, Ra-

poska, Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Monostorapáti, Zalahaláp) összesen 20.777 fős lakosságának nyúj-

tanak magasabb színvonalú szolgáltatásokat, azonban ezek a fejlesztések túlmutatnak a kistérség határain 

túl is, mivel Tapolca és térsége távolabbi települések lakosainak is minőségi turisztikai, kulturális és szol-

gáltatási központot jelentenek. A Tapolcai medence idegenforgalmi potenciálja, az itt megvalósuló további 

humán fejlesztések is erősítik a fejlesztések sikeres megvalósítását, valamint azok fenntarthatóságát. 
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2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

 

Ebben a fejezetben egyrészről táblázatos formában, minden egyes település külön-külön szerepeltetve mutatjuk be a tevékenységeket, másrészről a táblázatot követően, szövegesen, összesítve is szerepeltetjük a tervezett akciókat, 

programokat, beruházásokat.  

 

Kötelező tevékenységek:  

 

  

Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett tevékenység 

leírása
Raposkán tervezett tevékenység leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin tervezett 

tevékenység leírása

I.

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának 

fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

I.a.

Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és 

megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás 

hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása:

Iskolai szociális munkásra nagy szükség van, 

aki külső szakemberként jelen van az 

iskolákban, így a pedagógusok és gyermekek 

számára helyben elérhető segítséget 

jelethet.Nagy szerepe lenne a 

veszélyeztetettséget észlelő jelzések 

összegyűjtésében és továbbításában a Család-

és Gyermekjóléti Központ felé.  Megelőző és 

a szabadidő hasznos eltöltését célzó 

programok koordinálásában, szervezésében 

is lehet szerepe.

Iskolai pszichológus alkalmazása -aA humán 

közszolgáltatásban dolgozók 

szakemberhiányának enyhítésére Tapolca 

városa már a projektmegvalósításának 

idejére 1 fő iskolai pszichológust és 1 fő 

iskolai szociális munkást alkalmaz.

Helyi munkáltatók megkeresése, 

hiányszakmák felmérése - nem 

szükséges hozzá forrás.

I. b. Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása

Foglalkoztatás

Iskolai szociális munkás alkalmazása

Iskolai pszichológus alkalmazása

Képzések:

1. Pedagógiai- és családsegítő munkatárs számára: a 900 órás OKJ 

képzés a korábbi pedagógiai asszisztens képzés helyett kerül 

indításra a helyi szükségleteknek megfelelően

2. 300 órás OKJ képzés a kulturális szakterületen dolgozó, illetve 

leendő dolgozó kollégák számára

3. Családi krízisek a gyakorlatban elnevezéssel szociális 

szakemberek továbbképzése - A szakemberek ismerik a különböző 

kríziseket, felismerik a krízis helyzeteket. A mindennapi 

munkavégzés során ezt a tudást általában kisebb nagyobb 

sikerekkel tudják hasznosítani. A továbbképzés ezen segít - a 

gyermekekkel, családokkal foglalkozókat a gyakorlatokon keresztül 

készíti fel a krízis helyzetek kezelésére. 32 órás tréning

4. Szabadidős tevékenységeket szervező munkatársi képzés: 18 órás 

képzés a humán szolgáltatási területen (elsősorban fiatalokkal 

foglalkozó) dolgozó kollégáknak

5. Esélyegyenlőségi ismeretek képzés: 18 órás képzés a hátrányos 

helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése 

érdekében

6. Közösségfejlesztés képzés: Az önkormányzati és önkormányzati 

intézményi dolgozók számára csoportos képzés, 120 óra

Különböző képzések, továbbképzések megszervezése a mikrotérségben, melyek az alábbi tevékenységekre készítenek fel:

- továbbképzés pedagógusoknak és családsegítőknek (pedagógiai asszisztens képzés helyett)

- kulturális területen dolgozóknak továbbképzés

- családi krízisekkel kapcsolatos továbbképzés szociális szakembereknek

- fiatalokkal foglalkozó kollégáknak szabadidő szervezéssel kapcsolatos képzés

- közösségfejlesztés önkormányzati intézmények munkatársai számára

- Esélyegyenlőségi ismeretek képzés
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Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett tevékenység 

leírása
Raposkán tervezett tevékenység leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin tervezett 

tevékenység leírása

II.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 

emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató 

szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:

II.1.

A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési 

tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján:

Az egyéni kompetenciák felmérése.

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és 

értékteremtő tevékenységek

Munkaszocializáció megszerzését segítő 

konstruktív és értékteremtő tevékenységek, 

életpálya- és karriertervezés képzés (2 

csoport x 60 óra), valamint ehhez kapcsolódó 

csoportmunka (300 fő)

HSZ: konfliktuskezelő és kommunikációs 

programok; kommunikációs programok - 2 

csoport

Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia 

fejlesztése

Együttműködési kompetencia fejlesztő 

tréning - összesen 2 csoport mikrotérségi 

szinten

A lehetséges új munkáltatók 

feltérképezése, a piaci igény 

felmérése és ahhoz tanfolyamok, 

képzések szervezése.

Csoportmunkába történő 

együttműködés fejlesztése, 

tréning keretében 

(szervezés: Tapolca)

Civil szervezetek közötti 

együttműködés erősítése.

Civil, vállalkozó, 

önkormányzati szektor 

kooperációja - workshopok 

szervezése. Jó példák 

megismerése.

Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő 

és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók 

munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása 

érdekében

Az önálló életvitelre képessé tevő programok

Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás

Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési 

technikák képzés (2 csoport x 60 óra), 

valamint ehhez kapcsolódóan álláskeresési 

szimuláció workshopok keretében.

Tanácsadások megszervezése - 

munkaerő felkészítési tréning, 

kihelyezett foglalkoztatási 

tanácsadás

Fiatalok álláskeresésének támogatása 

programokkal, információs napokkal, 

foglalkoztatási tanácsadó létrehozása a már 

meglévő helyiségekben, konzorciumi tagokkal 

közösen szervezve kihelyzett ügyfélfogadás 

havi rendszerességgel.

Fiatalok munkaerőpiacra való 

felkészítése, tanácsadások 

megszervezése. 

II.2.

A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-

piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:

Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó 

sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való 

beilleszkedés érdekében.

Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy 

mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges 

mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt

Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések 

megvalósítása a potenciális munkáltatók körében

Társadalmi integráció és inklúzió képzés 

munkáltatóknak 60 órában - érzékenyítés és 

felkészítés hátrányos helyzetűek 

alkalmazására

Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben 

élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe 

került emberek integrációjának támogatására, és az őket 

segítő szervezetek hatékonyságának javítására

Vállalkozói tréning szervezése

Mentorálás hátrányos helyzetűek részére - 1 fő 8 órás foglalkoztatásban mikrotérségi szinten (200 fő)

Innovatív programok tematikájának kidolgozása, valamint innovatív program megvalósítása a mélyszegénységben élők számára

1. Az egyéni kompetenciák felmérése 300 fő számára - 

pályaorientációt segítő magatartásalapú kompetenciamérés és 

elemzés

2. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 300 fő számára - elkészülnek 

a Felhívás keretében adott személyekhez kapcsolható egyéni 

fejlesztési tervek

3. Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és 

értékteremtő tevékenységek- életpálya- és karriertervezés képzés 

(2 csoport x 60 óra), valamint ehhez kapcsolódó csoportmunka (300 

fő), kommunikációs és konfliktuskezelő programok (2 csoport)

4. Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia 

fejlesztése - együttműködési kompetencia fejlesztés (2 csoport x 20 

óra)

5. Munkára való képesség műhelymunkák (összesen 350 fő)

6. Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési technikák képzés (2 

csoport x 60 óra)

7. Vállalkozói tréning

8. Álláskeresés szimuláció workshopok keretében

1. Mentorálás – 200 fő (1 főnek min. 8 órás foglalkozás)

2. Társadalmi integráció és inklúzió képzés munkáltatóknak (60 óra)

3. Innovatív programok tematikájának kidolgozása, valamint 

innovatív program megvalósítása a mélyszegénységben élők 

számára

Egyéni  fejlesztési tervek készítése 300 fő számára

Egyéni kompetenciák felmérése 300 fő számára

Munkára való képesség műhelymunkák (összesen 350 fő)
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Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett tevékenység 

leírása
Raposkán tervezett tevékenység leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin tervezett 

tevékenység leírása

III.

A helyi kisközösségek társadalmi szerepének 

megerősítése:

III. 1.

Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó 

tevékenységek

Közösségszervező alkalmazása

Közösségi terek és kulturális szolgáltatások 

kihasználtságát növelő programok

Tapolcán évente egyszer kulturális 

nagyrendezvény és évente egszer kulturális 

kisrendezvény szervezése:  szabadtéri, 

többnapos kulturális rendezvény 

lebonyolítása, színpadi programokkal, 

gasztronómiai és kézműves vásárral, helyi 

termékek népszerűsítésével: Tapolca Tavasz, 

pisztráng fesztivál, Tapolcai Ünnepi Napok és 

Borhét.

Ezen túl kézműves foglalkozások és 

szakkörök szervezése.

IKSZT-ben szervezett kulturális 

programok - évente egyszer 

kulturális és hagyományőrző 

rendezvény: a helyi közösség 

összetartozását erőísítő, a közösségi 

terek kihasználtságát növelő, 

valamint a kultúrák közötti 

párbeszédet erősítő, évente egyszer 

megrendezendő települési 

program: Keszi nevű települések 

találkozója és falunap, szüreti 

felvonulás.

Ezen túl kézműves foglalkozások és 

szakkörök szervezése.

Kulturális, sportprogramok bővítése a 

Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

összefogva. - évente egyszer kulturális és 

hagyományőrző rendezvény: a helyi közösség 

összetartozását erősítő, a közösségi terek 

kihasználtságát növelő, valamint a kultúrák 

közötti párbeszédet erősítő, évente egyszer 

megrendezendő települési program: Szent 

György hegyi nap és Falunap és szüreti 

felvonulás.

Ezen túl kézműves foglalkozások és szakkörök 

szervezése.

A helyi IKSZT kulturális 

szolgáltatási színvonalának 

növelése újabb 

programelemekkel. A térségi 

szüreti rendezvény 

hagyományőrző 

programjainak bővítése. 

évente egyszer kulturális és 

hagyományőrző rendezvény: 

a helyi közösség 

összetartozását erősítő, a 

közösségi terek 

kihasználtságát növelő, 

valamint a kultúrák közötti 

párbeszédet erősítő, évente 

egyszer megrendezendő 

települési program.

Ezen túl kézműves 

foglalkozások és szakkörök 

szervezése.

Évente egyszer kulturális és 

hagyományőrző rendezvény: 

a helyi közösség 

összetartozását erősítő, a 

közösségi terek 

kihasználtságát növelő, 

valamint a kultúrák közötti 

párbeszédet erősítő, évente 

egyszer megrendezendő 

települési program: 

Lángossütő Fesztivál és 

Falunap, szőlővirágzás és 

szüret.

Kézműves foglalkozások, 

szakkörök tartása: 

kézimunkakör, kosárfonó 

szakkör.  Ősztől tavaszig, heti 

1 alkalommal tartandó 

tevékenység, majd 

kiállításon való 

bemutatkozás.

Évente egyszer kulturális és 

hagyományőrző rendezvény: 

a helyi közösség 

összetartozását erősítő, a 

közösségi terek 

kihasználtságát növelő, 

valamint a kultúrák közötti 

párbeszédet erősítő, évente 

egyszer megrendezendő 

települési program.

Ezen túl kézműves 

foglalkozások és szakkörök 

szervezése.

Évente egyszer kulturális és 

hegyományőrző rendezvény: 

a helyi közösség 

összetartozását erőísítő, a 

közösségi terek 

kihasználtságát növelő, 

valamint a kultúrák közötti 

párbeszédet erősítő, évente 

egyszer megrendezendő 

települési program: Apáti 

nevű települések találkozója.

Meglévő kézműves 

programjaink kibővítése, 

több korcsoport számára.. Évi 

5 hónap időtartamban x 2 év 

futamidő, heti 

rendszerességgel. Kb. 60 

főnek, futamidő alatt 

összesen 40 alkalommal x  3 

csoport (kosárfonó, kerámia, 

kézimunka) 2 korosztályban. 

III.2. Fiatalok közösségépítése

Én-tér-kép Alapítvány „KÉPES VAGYOK RÁ” 

program: iskolából lemorzsolódott tanulók 

visszailleszkedését segítő képzés kb. 15 fő 

részére 12 alkalommal.

III.3. Közösség egészségfejlesztése

Mozgásprogramok - heti 15 db futamidő alatt 

végig különféle sportágakban a 

közösségszervező és az ifjúsági referens 

szervezésében.

A neves előadók mellett a 

kistelepüéseken, helyben 

drogprevenciós és egészséges 

életmód programokat tervezünk 

havonta 1 alkalommal.

Előadások, közös sport tevékenység 

minden korosztály számára, 

szűrések megszervezése, 

lebonyolítása - évente összehangolt 

egészségnap a többi kistelepüléssel, 

melynek keretében fél napra 

mindenhova eljut a szűrőkamion

Az egészségnap keretében 

drogprevenció, melybe bevonják a 

szülőket is.

A neves előadók mellett a kistelepüéseken, 

helyben drogprevenciós és egészséges 

életmód programokat tervezünk havonta 1 

alkalommal.

Egészségnapok szervezése, workshop 

formában, hétvégén, évente 2 alkalommal, 

szűrőbusszal, alternatív, természetes 

gyógymódokról, egészséges táplálkozás, 

egészséges életmód témakörében, felmerülő 

költségek: sátorbérlés, szakértők tiszteletdíja 

(4 fő/egészségnap), adminisztrációs ktg-ek, 

nyomtatás, plakátok, szórólapok, ide jönne a 

dorgprevenciós előadás is, szülőknek is

A neves előadók mellett a 

kistelepüéseken, helyben 

drogprevenciós és 

egészséges életmód 

programokat tervezünk 

havonta 1 alkalommal.

Előadások az egészséges 

életmód témakörben 

(mozgás, táplálkozás …) - havi 

2 alkalommal, alkalmanként 

2-3 óra, 15 fő résztvevőnek

A neves előadók mellett a 

kistelepüéseken, helyben 

drogprevenciós és 

egészséges életmód 

programokat tervezünk 

havonta 1 alkalommal.

Egészségnap - 

Egészséghétvége évente 1 

alkalommal, 

egészségmegörző 

programokkal, szűrőbusszal, 

drogprevenciós 

tanácsadással, kiemelt 

fontosságú a szülők 

bevonása.

A neves előadók mellett a 

kistelepüéseken, helyben 

drogprevenciós és 

egészséges életmód 

programokat tervezünk 

havonta 1 alkalommal.

A neves előadók mellett a 

kistelepüéseken, helyben 

drogprevenciós és 

egészséges életmód 

programokat tervezünk 

havonta 1 alkalommal.

Különösen a szolgáltatáshiányos kistelepüléseken, de Tapolcán sem jutnak el a lakók a megfelelő szűrővizsgálatokra és ezért sokszor már későn kerülnek be az egészségügyi ellátórendszerbe. Ennek a problémának a kezelésére a projekt időszaka alatt 

összesen 15 alkalommal szűrőkamion segítségével kívánjuk a szűrést elvégezni. A szolgáltatást - a költséghatékonyság érdekében - Tapolca szerzi be, de minden konzorciumi településen lesz szűrés, akár több alkalommal is. A szűrési csomag a 

következőket tartalmazza: Vérnyomás és pulzus mérés; Testtömeg index meghatározás (BMI - index); Vércukor mérés; Test zsír százalék mérés; CO szint (légzés funkciós vizsgálat); Húgysavszint mérés; Koleszterin mérés; Tanácsadás  ( az elvégzett 

vizsgálati eredmények alapján).

Prevenciós programsorozat neves előadókkal: Zacher Gábor - szenvedélybetegségekről; Hevesi Krisztina - szexuálpszichológia;  pszichológusok: Vekerdy Tamás, Bagdy Emőke, Csernus Imre, stb. Évente 4 alkalmas programsorozat (3 év). Ezen túl iskolai 

drogprevenciós előadások havi 1 alkalommal a futamidő alatt.

Egészségfejlesztés szolgáltatási modell és műhely (2 csoport x 20 óra) célja, hogy segítséget nyújtson a célcsoport számára az egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok megtervezéséhez. A modell ehhez módszertannal és esetpéldákkal, jó 

megoldásokkal is szolgál.

1. Egészségfelmérést végző szűrőkamion biztosítása az összes 

település számára éves gyakorisággal a települési rendezvényekhez 

kapcsolódóan

2. Különböző mozgásprogramok indítása Tapolcán

3. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének 

megerősítése érdekében indított egészségfejlesztési 

programsorozat Tapolcán

4. Kistelepüléseken drogprevenciós és egészséges életmód 

programok indítása – az összes kistelepülésen, a futamidő alatt 

folyamatosan

5.Egészségfejlesztés szolgáltatási modell és műhely (2 csoport x 20 

óra)

Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, 

a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, 

életmód váltást támogató programok szervezése, illetve 

az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, 

rendezvények, információs napok, előadások)

Közösségszervező alkalmazása, aki a mikrotérségben is segítséget nyújt a különböző rendezvények megszervezésében. A konzorciumi tagok döntése alapján Tapolca városa 2 fő közösségszervezőt alkalmaz a projekt teljes időszaka alatt. Feladata a 

programok, foglalkozások, szakkörök, sportprogramok, stb. szervezése, azok népszerűsítése. Munkája során összehangolja az egyes települések programjait, valamint együttműködik az önkormányzatok más szakembereivel, illetve az ifjúsági 

referenssel.

NEET (Nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem 

képzésben nem részesülő fiatalok Európában) fiatalok 

bevonása a közösségi tereken megvalósuló 

programokba, akik a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 

alapján kerültek beazonosításra

1. „KÉPES VAGYOK RÁ”: iskolából lemorzsolódott tanulók 

visszailleszkedését segítő program (15 fő)

2. Közösségi tervezés állampolgári technikák képzés - 2 csoport x 60 

óra

3. Ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 20 óra x 2 csoport

Mikrotérségi szinten: közösségi tervezés állampolgári technikák képzés - 2 csoport x 60 óra

Mikrotérségi szinten: Ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 20 óra x 2 csoport

1. Közösségszervező alkalmazása

2. Különböző települési kulturális és hagyományőrző rendezvények 

megszervezése minden településen

3. Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok 

biztosítása az összes településen
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Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett tevékenység 

leírása
Raposkán tervezett tevékenység leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin tervezett 

tevékenység leírása

IV.

A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó 

képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos 

disszemináció támogatása

IV. 1.

A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi 

életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok 

megvalósítása:

Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások 

továbbfejlesztése

1. Útiköltség térítés a falubusz számára a szolgáltatások könnyebb 

elérése érdekében: A választható tevékenységek között szerepel.

Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési 

terv megvalósítása a HEEFT szerint

fenntartású közszolgáltatási intézményekben 

foglalkoztatott szakdolgozók részére a hiány pótlását 

célzó, az elvándorlást csökkentő és a minőségi 

munkaerő megtartását szolgáló, az adott szakterületen 

megvalósuló kormányzati intézkedések céljaihoz 

illeszkedő beavatkozások megvalósítása

fenntartású közszolgáltatások ellátásában a megelőző 

jelleg erősítése, illetve az adott szakterületen ható 

szakpolitikai célokhoz illeszkedő programok indítása

bevezetése

szolgáltatások és programok 

indítása és bővítése

1. Tapolcai kiadvány a városlakóknak és a környező településeken 

élőknek

Tapolcai kiadvány a városlakóknak és a környező településeken élőknek. A  településeket nemcsak a turistáknak, hanem a helyi népesség megtartása érdekében a helyi lakosoknak is vonzóvá kell tenni. Ennek érdekében havi rendszerességgel 

kiadványt jelentetünk meg (színes, 4 oldala), amely tartalmazza akonzorciumi tagok településein megvalósuló programokat és érdekességeket mutat be a településekről.

1. Útiköltség térítés a falubusz számára a szolgáltatások könnyebb elérése érdekében: A választható tevékenységek között szerepel.

Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett 

tevékenység leírása

Raposkán tervezett tevékenység 

leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin  tervezett 

tevékenység leírása

Beruházások 

Két rendezvényhelyszín felújítása, nem engedélyköteles 

tevékenységek keretében: A Tapolca Hrsz 53. Templom-

dombon található Szent István – szobornál lévő 

rendezvénytér burkolása, zöldfelülelet rendezése. (Tapolcai 

Ünnepi Napokhoz kapcsolódó rendezvényhelyszín.)

2. A Tapolca Hrsz 685 Martinovics utcában lévő 

rendezvénytér burkolása, zöldfelület karbantartás, 

rendezés, valamint ide olyan "úgynevezett" pavilon 

elhelyezése, ami nem engedélyköteles. Mindkettő helyszín 

Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában van. 

(Tapolca Tavaszhoz kapcsolódó rendezvényhelyszín).

3. Számítógép, multifunkciós nyomtató, fényképezőgép, 

mobiltelefonok, valamint az alapvető működést segítő 

Microsoft termékek (Office) beszerzése a szakmai vezető, a  

2 közösségszervező és a 2 ifjúsági referens számára.



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
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Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett 

tevékenység leírása

Raposkán tervezett tevékenység 

leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin  tervezett 

tevékenység leírása

1.

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív 

munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-

piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot 

támogató rendszer kialakítása

1.a, Egészségtudatosság fejlesztése:

Egészségfejlesztő segítők (segéd-egészségőrök) vagy közösségi 

kapcsolattartók képzése és foglalkoztatása

Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti 

szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés 

és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás

Az egészségfejlesztés és az egészségtudatosság fontos, hogy 

megjelenjen az aktív foglalkoztattak körében is, ezért 

munkahelyi szűréseket tervezünk. Együttműködő partner: 

Egészségfejlesztési iroda. Évente 7 db, összesen 21 db.

Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása az egészséges 

táplálkozás, a járványügyi ismeretek növelése (e-bug program - 

személyi higiéné/kézmosás, védőoltások, szexuális egészség-

betegségek terjedése, antibiotikum használat, stb.), veszélyes 

anyagokkal (vegyszerekkel, mérgező anyagokkal) kapcsolatos 

ismeretek (a gyermekek/felnőttek körében előforduló mérgezések 

megelőzésére) tekintetében

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai, elsősorban:

az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk

megőrzését, fejlesztését célzó programok,

életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy

támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok, benne

önsegítő csoportok létrehozása

Lelki egészség klub működtetése, idősen is fiatalosan 

program, kiégés elleni tanfolyam, klubok egyéb 

támakörökben; Az idősek nappali ellátásában a fizikai 

aktivítást megőrző és fejlesztő programok szervezése, 

szobakerékpárok és taposógépek segítségével; 

Életesemény krízisállapotok csoportjai: 1. identitásválság - 

pályaválasztás; 2 csonka családok krízisei; 3. "üres fészek" 

effektus krízisei, 4 nyugdjbavonulás krízisei, 5 Öregedég 

elmúlás krízisei - Idősen is fiatalosan: 30 alkalom. Tánc i 

dőseknek 30 alkalom.

A lelki egészség helyi, 

kisközösségi programjai 

keretében kiemelt célunk az 

idősek közösségben tartása, 

szellemi és fizikai aktivitásuk 

megőrzése, fejlesztése.  Ennek 

érdekében a nyugdíjasklub 

tevékenységeit támogatjuk, hogy 

tartalmasabb programokat és 

minél szélesebb kört célzó 

programokat tudjanak 

megvalósítani. Előadókat, 

szakembereket hívunk meg.

Nyugdíjas klub létrehozása, 

kézműves foglalkozások 

gyógyfürdő látogatás (Sárvár) 

színház látogatás.

Helyi nyugdíjasklub 

tevékenységének, programjainak 

támogatása (évente 12 alkalom, 

alkalmanként 3 óra 15-20 főnek.

Helyi nyugdíjasklub és civil 

szerezetek tevékenységének, 

programjainak támogatása 

(évente 12 alkalom, alkalmanként 

3 óra 15-20 főnek).

A lelki egészség helyi, 

kisközösségi programjai 

keretében kiemelt célunk az 

idősek közösségben tartása, 

szellemi és fizikai aktivitásuk 

megőrzése, fejlesztése.  Ennek 

érdekében a nyugdíjasklub 

tevékenységeit támogatjuk, hogy 

tartalmasabb programokat és 

minél szélesebb kört célzó 

programokat tudjanak 

megvalósítani. Előadókat, 

szakembereket hívunk meg.

A lelki egészség helyi, 

kisközösségi programjai 

keretében kiemelt célunk az 

idősek közösségben tartása, 

szellemi és fizikai aktivitásuk 

megőrzése, fejlesztése.  Ennek 

érdekében a nyugdíjasklub 

tevékenységeit támogatjuk, hogy 

tartalmasabb programokat és 

minél szélesebb kört célzó 

programokat tudjanak 

megvalósítani. Előadókat, 

szakembereket hívunk meg.

Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek 

(szülőklubok) támogatása

Baba - mama klub működtetése; Korai fejlesztést célzó szülő-

gyermek klub szervezése, a kigyermeknevelők, védőnők, 

családsegítők összefogásával. Előadások szülőknek 15 

alkalom.

Baba-mama klub létrehozása (3 

éves korig) a kultúrházban 

(környező településekről is 

fogadna szülőket).

Baba-Mama Klub fejlesztése, 

előadók meghívása, játékok 

beszerzése. Ősztől tavaszig heti 1 

alkalommal történő foglalkozás, 

10-12 fő édesanya, és 

kisgyermekeik számára.

Az egészségtudatosság része, 

hogy a szülők hogyan nevelik 

gyermekeiket. Ezt segítendő, 

szülői készségek javítását célzó 

közösségi tevékenységeket, 

szülőklubokat, baba-mama 

klubokat szervezünk. A szervezési 

feladatok ellátása a 

közössészervező feladata, itt 

előadói díjakkal számolunk, évi 15 

előadás, 3 évre.

Baba-mama klub működtetése 

eszközbeszerzés, 2 hetente a 

futamidő alatt végig, kb. 10 fővel. 

1.b,

A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való

részesedésének elősegítése egyéni fejlesztési tervtől függetlenül:

Akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása

1. A www.tapolca.hu elérhetővé tétele a vakok és 

gyengénlátók számára is
A www.tapolca.hu elérhetővé tétele a vakok és gyengénlátók számára is.

1. Munkahelyi szűrővizsgálatok - évente 7 db, 

összesen 21 db munkahelyi szűrés

2. Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása 

- az egészséges táplálkozás, a járványügyi ismeretek 

növelése, valamint különösen a diabétesz és 

daganatos megbetegedések témakörben Tapolcán 

és a konozorciumi településeken

3. A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - 

Idősek klubja rendezvényei, programjai az összes 

konzorciumi településen

4. Szülői készségek javítását célzó közösségi 

tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok a 

különböző konzorciumi településeken

Szűrőbusz programban való részvétel és egészségnap (bővebben: kötelező tevékenységek III/3. pontja).

Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása az egészséges táplálkozás, a járványügyi ismeretek növelése, valamint különösen a diabétesz és daganatos megbetegedések témakörben Tapolcán és a konozorciumi településeken.

Évente 20 db (3 év 60 db)
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Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett 

tevékenység leírása

Raposkán tervezett tevékenység 

leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin  tervezett 

tevékenység leírása

1.c, A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása:

Közösségi színtéren, lehetőség szerint szabadtéren, megszervezett, 

szakember által irányított testmozgás

Kft: évi 2 db street workout verseny 

lebonyolítása a szabadtéri kondícionáló parkban.

Sportpályán megrendezett sportnap - Tapolca

Szakember költsége - 1 nap=6 óra, évente 2 alkalom, azaz 

összesen 3év*2alkalom*6óra=36 óra.

Sportpálya kihasználtságának 

növelése, szabadtéri sporteszköz-

bővítés, szakember biztosítása.

Sportpályán megrendezett 

sportnap - Gyulakeszi

Szakember költsége - 1 nap=6 óra, 

évente 2 alkalom, azaz összesen 

3év*2alkalom*6óra=36 óra.

Szervezett testmozgás, aerob 

torna, heti rendszerességgel, 

sporteszközök beszerzése.

Sportpályán megrendezett 

sportnap - Zalaháp

Szakember költsége - 1 nap=6 óra, 

évente 2 alkalom, azaz összesen 

3év*2alkalom*6óra=36 óra.

Fiatalok iskolaidő utáni szervezett, felnőtt által felügyelt 

testmozgás/sport/művészeti tevékenységei

Szabadtéri kondipark fejlesztése; Szünidei 

gyermekprogramok a csellengés megelőzése a szabadidő 

hasznos eltöltése céljából.

Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban 

általános iskolás korúaknak - hetente 5 alkalom. Összesen: 

35hét * 5alkalom.

Helyi vállalkozó megkeresése - 

gyalogtúrák, labdajátékok, 

természetjárás elsősorban 

általános iskolás korúaknak - 

hetente 5 alkalom. Összesen: 

35hét * 5alkalom

Gyalogtúrák, labdajátékok, 

természetjárás elsősorban 

általános iskolás korúaknak - 

hetente 5 alkalom. Összesen: 

35hét * 5alkalom

Gyalogtúrák, labdajátékok 

általános iskolás korú 

gyerekeknek (hetente 5 alkalom. 

Összesen: 35hét * 5alkalom)

Focicsapat (25 fő): ősztől tavaszig 

tartó tevékenység.

Gyalogtúrák, labdajátékok, 

természetjárás elsősorban 

általános iskolás korúaknak - 

hetente 5 alkalom. Összesen: 

35hét * 5alkalom

Gyalogtúrák, labdajátékok 

általános iskolás korú 

gyerekeknek (hetente 5 alkalom. 

Összesen: 35hét * 5alkalom)

Természetjáró szakkör beindítása 

(kék-kör mozgalom) 30 fő.

Gyalogtúrák, labdajátékok, 

természetjárás elsősorban 

általános iskolás korúaknak - 

hetente 5 alkalom. Összesen: 

35hét * 5alkalom

Életmód-sport (pl. futás, úszás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés 

mozgásformák) klubok létrehozása és működtetése

Kft: spinning - zenés szobakerékpár 

torna klub működtetése a rendezvénycsarnokban

költségek: programonként 60 alkalom.

Lovasoktatás helyi vállalkozónál a 

helyi sportegyesülettel közösen, 

úszótábor.

Ezeket a programokat többnyire a 

Raposkai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület  segítségével 

valósítanánk meg, pl: úszótábor 

Tapolcán , heti testmozgás 

rendszeresítése (akár az EFI-vel 

közösen) - jóga, aerobic, igény 

szerint tánc, vagy más sportolási 

lehetőségek)

Női  zenés tornaklub támogatása 

(heti 1 alkalommal, alkalmanként 

2 óra 10 főnek)

Aerobklub - tornaklub 

létrehozása, a Zalahalápi Ifjúsági 

és Sportegyesülettel közösen,  

ősztől tavaszig heti 1 alkalommal 

tartandó tevékenység. (Kb. 20 - 30 

fő).

Női  zenés tornaklub támogatása 

(heti 1 alkalommal, alkalmanként 

2 óra 10 főnek).

Úszásoktatás az általános iskolás 

korosztály számára 40 fő/év.

Sportválasztást támogató sportbörzék, szabadidősport-rendezvények, 

amelyek alkalmasak a szabadidősport bázisának szélesítésére és a 

speciális igényű vagy hátrányos helyzetű lakosságcsoportok fizikai 

aktivitásra ösztönzésére és biztosítják számukra a rendezvények, 

események, sporteszközök és létesítmények elérhetőségét

Sportválasztást támogató, a helyi sportok kipróbálást 

lehetővé tevő sportágbörze évente 1x.

Az aerobic-ot és szélesebben véve a testmozgást 

népszerűsítő rendezvény, évente 1x.

Szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak részére 

könnyen elérhető helyszínen (pl. közösségi létesítmény, háziorvosi 

rendelő v. szakrendelő)

1.d,

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az 

étkeztetés mellett nyújtott szabadidős programok megvalósítása 

szakszerű felügyelet mellett, ott, ahol legalább 10 jogosult gyermek 

veszi igénybe az étkeztetést

1. Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 

programok szervezése: napközis táborok - a 

csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos 

eltöltése céljából (évente 4 tábor Tapolcán és 1-1 

tábor a többi kistelepülésen)

Gyerektáborok; Szünidei gyermekprogramok a csellengés 

megelőzése a szabadidő hasznos eltöltése céljából; Szünidei 

szabadidős- vagy sporttábor szervezése 7-12 év közötti 

gyermekeknek, öszesen 4 hét időtartamban 4 db tábor - 20-

30 fő/hét.

Szünidei gyermekprogramok a 

csellengés megelőzésére a 

szabadidő hasznos eltöltése 

céljából. Évente 1 tábor 

szervezése kiemelten a hátrányos 

helyzetűek számára

Szünidei gyermekprogramok a 

csellengés megelőzésére a 

szabadidő hasznos eltöltése 

céljából. Évente 1 tábor 

szervezése kiemelten a hátrányos 

helyzetűek számára

Szünidei gyermekprogramok a 

csellengés megelőzésére a 

szabadidő hasznos eltöltése 

céljából. Évente 1 tábor 

szervezése kiemelten a hátrányos 

helyzetűek számára

Szünidei gyermekprogramok a 

csellengés megelőzésére a 

szabadidő hasznos eltöltése 

céljából. Évente 1 tábor 

szervezése kiemelten a hátrányos 

helyzetűek számára

Szünidei gyermekprogramok a 

csellengés megelőzésére a 

szabadidő hasznos eltöltése 

céljából. Évente 1 tábor 

szervezése kiemelten a hátrányos 

helyzetűek számára

Szünidei gyermekprogramok a 

csellengés megelőzésére a 

szabadidő hasznos eltöltése 

céljából. Évente 1 tábor 

szervezése kiemelten a hátrányos 

helyzetűek számára

1. Közösségi színtéren, lehetőség szerint 

szabadtéren, megszervezett, szakember által 

irányított testmozgás Tapolcán, Gyulakeszin és 

Zalahalápon

2. Fiatalok iskolaidő utáni szervezett tevékenységei - 

gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás 

elsősorban általános iskolás korúaknak hetente 1 

alkalommal az összes településen

3. Életmód-sport klubok létrehozása és 

működtetése az összes településen

4. Sportválasztást támogató, a helyi sportok 

kipróbálást lehetővé tevő sportágbörze 

megszervezése évente tapolcai helyszínnel

5. Aerobick nap - az aerobic-ot és szélesebben véve 

a testmozgást népszerűsítő rendezvény 

megszervezése évente tapolcai helyszínnel

6. Szakszerű testmozgás-tanácsadás magas 

kockázatúak részére heti 2 alkalommal a tapolcai 

rendezvénycsarnokban

Szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúaknak - Egészséges ülés propagálása, valamint zenés kondicionáló torna 

lebonyolítása hölgyeknek (időseknek is) heti 2 alkalommal a tatai rendezvénycsarnokban.
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Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett 

tevékenység leírása

Raposkán tervezett tevékenység 

leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin  tervezett 

tevékenység leírása

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

2.a, 

Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó 

tevékenységek:

Együttműködések elősegítése civil szervezetekkel; "Péntek 

délutáni kávéház" - helyi közösség életminőségét javító 

interaktív programsorozat, helyi kötődésű szakembereket 

hívunk meg és moderátor segíti a beszélgetések 

hatékonyságát. A programsorozat 10 témát dolgoz fel, havi 

egy alkalommal péntek délután 17-19 óra között. A lakosság 

mozgósítása érdekében „kávéházi hangulatot” teremtünk 

(gyerekfelügyelettel).

Életmód tanácsadás a "Téli Esték" 

programsorozatban, különböző 

előadók meghívásával, 

közreműködésével. 

Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések a helyi szolgáltatások 

minőségének növelése érdekében:

önkéntes-, és iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi 

kezdeményezések megerősítése.

szervezetek munkatársai körében az önkéntesek befogadását elősegítő 

tréningek szervezése.

részvételét elősegítő jó gyakorlatok elterjesztése

Helyi civilszervezetekkel közösen 

igényfelmérések.

Raposkai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület : polgári védelmi 

bemutatók.

2.b, Fiatalok közösségépítése

Olyan programok, akciók indítása, melyek során a fiatalok segítenek az 

idősebb korosztály számára, majd ennek folytatásaként az idősebbek 

viszonozzák ezt a fiataloknak (szívességcsere program)

Unoka - nagyszülő programok nyugdíjas szervezetekkel; A 

szünidei programsorozat során a programok egy része az 

idősek nappali ellátása udvarán zajlik,így az időseket is be 

tudjuk vonni a tevékenységekbe, a fiatalok és az idősek 

kapcsolata erősödhet. A szívességcsere program során a 

fiatalok segítenek az idősebb korosztály számára, majd 

ennek folytatásaként az idősebbek viszonozzák ezt a 

fiataloknak. A  szervezés az ifjúsági referens feladata.

A szívességcsere program során a 

fiatalok segítenek az idősebb 

korosztály számára, majd ennek 

folytatásaként az idősebbek 

viszonozzák ezt a fiataloknak. A  

szervezés az ifjúsági referens 

feladata.

Fogadj örökbe nagyszülőt! 

program - fiatalok házi 

segítségnyújtása, cserébe 

hagyományok átadása a 

fiataloknak, beszélgetések, közös 

sütés-főzések alkalmával. A 

szívességcsere program során a 

fiatalok segítenek az idősebb 

korosztály számára, majd ennek 

folytatásaként az idősebbek 

viszonozzák ezt a fiataloknak. A  

szervezés az ifjúsági referens 

A Zalahalápi Nyugdíjas Klub és a 

Zalahalápi Ifjúsági és 

Sportegyesület közös 

programszervezése, unoka-

nagyszülő közös programjai. Évi 3-

4 alkalommal, 40 fő bevonásával. 

A szívességcsere program során a 

fiatalok segítenek az idősebb 

korosztály számára, majd ennek 

folytatásaként az idősebbek 

viszonozzák ezt a fiataloknak. A  

szervezés az ifjúsági referens 

Az önkormányzatok részére önálló ifjúsági referens alkalmazása,

tekintettel a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) helyi önkormányzatok

kötelező feladatairól szóló 13.§ (1) bekezdés

2.c, Közösség egészségfejlesztése:

Alkoholfüggőség-megelőzés területén helyi figyelemfelhívó, a 

jogszabályi környezet betartását támogató közösségi akciók 

szervezése; leszokást támogató klubszerű, önsegítő tevékenységek 

megvalósítása

A különböző kábítószerek leszokását segítő, máshol már 

sikererrel működő drogsegély ambulancia felállítását 

tervezzük. Szakpszichológust vonunk be a tevékenységbe.

A különböző 

szenvedélybetegségekről való 

leszokást segítő klub létrehozása. 

A szervezési feladatokat a 

közösségszervező és az ifjúsági 

referens látja el, emellett 

meghívott előadók és szakértők 

segítik a klub működését.

Dohányzás-megelőzés területén, olyan helyi közösségi akciók 

szervezése, amelyek a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak betartatását célozzák, ill. 

segítik elő

Siklós Anita és Muskovits Krisztina pszichológusok egy olyan 

egészségfejlesztő társasjátékot fejlesztettek ki, amely 

hozzájárulhat a fiatalok szokásainak formálásához: a 

dohányzás megelőzéséhez illetve a leszokás elősegítéséhez. 

A játék céljai rövid távon: információnyújtás; dohányzással 

szembeni attitűdök formálása; tévhitek eloszlatása; 

készségek gyakorlása (pl. nemet mondás); közösségépítés 

(10 iskola részére)

Egyéb szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos prevenciós 

programok megvalósítása; helyi problématérkép és cselekvési terv 

készítése, megvalósítása; a programok monitoring rendszerének 

kidolgozása, eredményességének mérése, értékelése, nyomonkövetési 

terv készítése és megvalósítása

Az anyák egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs 

kampányok (hangsúlyt helyezve az első 1000 napra, összekapcsolva a 

fogantatástól a 6. életévig tartó időszakot – a legalább 6 hónapos korig 

tartó kizárólagos anyatejes táplálás/ szoptatás népszerűsítése, a 

csecsemőkori túlzott súlygyarapodás elkerülése, veszélyeinek 

megismerése; a kisgyermek otthoni táplálásában az egészséges 

táplálkozás (kevesebb só, cukor fogyasztása, vízivás fontosságának 

hangsúlyozása) népszerűsítését célzó akciók, rendezvények, 

előadások szervezése, a megfelelő hosszúságú alvás fontosságát 

hangsúlyozó ismeretek átadása)

Baba-mama klub, kismama klub,baba jóga működő klubok 

ezen a területen Kismama torna, Baba-Mama torna, szülés 

utána regenerálódást segítő torna programonként 30 

alkalom.

Kismamák, anyák, csecsemők, 

kisgyermekek táplálkozása, 

előadások, kisgyermekes anyák 

klubja (évente 20 alkalom, 

alkalmanként 2 óra 10 főnek)

Kismamák, anyák, csecsemők, 

kisgyermekek táplálkozása, 

előadások, kisgyermekes anyák 

klubja (évente 20 alkalom, 

alkalmanként 2 óra 10 főnek)

1. Drogsegély ambulancia pszichológussal

2. Szenvedélybetegek klubjának létrehozása

3. Az anyák egészségtudatos magatartását támogató 

tevékenységek Tapolcán és Lesenceistvándon (baba-

mama klub, jóga, torna, előadások)

1. Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, 

közösségtervezés, önkéntesség - együttműködések 

elősegítése civil szervezetekkel; "Péntek délutáni 

kávéház" - helyi közösség életminőségét javító 

interaktív programsorozat, helyi kötődésű 

szakemberek meghívásával

2. Életmód tanácsadás a "Téli Esték" 

programsorozatban, különböző előadók 

meghívásával, közreműködésével évente 3 

alkalommal

3. Önkéntesmenedzsment képzés - 2 csoport x 30 

óra

A konzorciumi tagok döntése alapján Tapolca városa 2 fő ifjúsági referenst alkalmaz a projekt teljes időszaka alatt. Feladata a programok, foglalkozások, szakkörök, sportprogramok, stb. szervezése, azok népszerűsítése kifejezetten a fiatalok körében. Munkája során 

összehangolja az egyes települések programjait, valamint együttműködik az önkormányzatok más szakembereivel, illetve a közösségszervezővel.

Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés, 

önkéntesség:

megoldásába

1. Ifjúsági referens foglalkoztatása – 2 fő

2. Generációk közti szívességcsere programok 

Tapolcán, Gyulakeszin, Zalahalápon és Raposkán

Életmód tanácsadás a "Téli Esték" programsorozatban, különböző előadók meghívásával, közreműködésével. Évente 3 alkalommal - 20 fő.

Önkéntesmenedzsment képzés - 2 csoport x 30 óra
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Összesítve Tapolcán tervezett tevékenység leírása
Gyulakeszin tervezett 

tevékenység leírása

Raposkán tervezett tevékenység 

leírása

Lesencetomajon tervezett 

tevékenység leírása

Zalahalápon tervezett 

tevékenység leírása

Lesenceistvándon tervezett 

tevékenység leírása

Monostorapátin  tervezett 

tevékenység leírása

3.

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel 

kapcsolatos értékközvetítés támogatása

3.a,

A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának 

erősítése:

Az önkormányzat területén lévő szórakozóhelyek biztonságának

növelése (pl. térfigyelő rendszer fejlesztése, közterület-felügyelet)

Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban

és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

A helyben tanuló, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező 

középiskolai tanulók számára ösztöndíj biztosítása, annak 

érdekében, hogy ösztönözzük a helyben tanulást. Az 

ösztöndíjprogram részleteit a Helyi emberi erőforrás 

fejlesztési terv melléklete tartalmazza.

Települési kedvezmény kártya rendszer kialakítása

4. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

4.a,

Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz

tartozók együttműködését célzó programok megvalósítsa és a helyi

nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének

feltárása, megismertetése

4.b, Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása

4.c, Interaktív, a közös cselekvéseket támogató programok kialakítása

4.d,

A nemzetiségi közösség, a szociális szakemberek és a média közötti 

kapcsolatok erősítésére irányuló programok

4.e, Nemzetiségi médiaprogramok, műsorok készítése

4.f,

Cigányzene vagy egyéb nemzetiségi zene hagyományainak 

újraélesztése

5.

A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, 

ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi 

közösségi közlekedés szervezése. Közlekedés összehangolása a 

munkaidővel/tanulással, az intézmények nyitva tartásával: alternatív 

közlekedési lehetőségek feltárása/bevonása (pl. ún. ÚMVP-s kisbuszok, 

falubuszok igénybevétele, iránybusz szolgáltatás támogatása); a 

különféle közlekedési cégek által üzemeltetett járatok összehangolása, 

átszállások megszervezése (Volán-MÁV csatlakozások, eltérő 

helyszínen levő pályaudvar/megálló esetén helyi közlekedési kapcsolat 

összehangolása)

1. A falubusz adta lehetőségek széleskörű 

igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése a 

konzorciumi kistelepüléseken: a hét meghatározott 

napján a falubusz a közszolgáltatások intézése 

érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.

Tapolca kártya kialakítása - Városkártya- és Közösségi Kedvezménykártya Program bevezetése. A kártyával ösztönözzük a helyben, helyi vállalkozóktól való vásárlást, segítve ezzel a helyi gazdaságot, a kártyatulajdonosok pedig kedvezményt kapnak vásárlásaik után.

A kultúrák közötti párbeszéd jegyében nemzetiségi nap tartása Tapolcán: horvát és sokác hagyományok felevelenítése, német nemzetiség bemutatkozása- évente 1x egy német és évente 1x egy másik nemzetiségi táncegyüttes fellépés, nemzetiségi hagyományokhoz 

kapcsolódó programszervezé. A nemzetiségi napok kiegészítik az éves nagyrendezvényeket, kifejezetten a nemzetiségek bemutatkozására koncentrálva.

A falubusz adta lehetőségek széleskörű  igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése: A hét meghatározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.

1. Tapolca kártya kialakítása

2. Ösztöndíj program létrehozása

1. Nemzetiségi napok megszervezése 6 alkalommal 

Tapolcán
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Kötelező tevékenységek 

 

I. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok meg-

valósítása 

a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, 

szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása 

b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása 

A Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben részletesen leírásra kerültek a feltárt kapacitáshiányok kikü-

szöbölésére szolgáló foglalkoztatási és képzési tevékenységek. Felsorolás szerűen ezek a következők. 

- Iskolai szociális munkás és iskolai pszichológus alkalmazása 

- Képzések: 

 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs számára: a 900 órás OKJ képzés a korábbi pedagó-

giai asszisztens képzés helyett kerül indításra a helyi szükségleteknek megfelelően 

 300 órás OKJ képzés a kulturális szakterületen dolgozó, illetve leendő dolgozó kollégák 

számára 

 Családi krízisek a gyakorlatban elnevezéssel szociális szakemberek továbbképzése - A 

szakemberek ismerik a különböző kríziseket, felismerik a krízis helyzeteket. A mindennapi 

munkavégzés során ezt a tudást általában kisebb nagyobb sikerekkel tudják hasznosítani. 

A továbbképzés ezen segít - a gyermekekkel, családokkal foglalkozókat a gyakorlatokon 

keresztül készíti fel a krízis helyzetek kezelésére. 32 órás tréning 

 Szabadidős tevékenységeket szervező munkatársi képzés: 18 órás képzés a humán szolgál-

tatási területen (elsősorban fiatalokkal foglalkozó) dolgozó kollégáknak 

 Esélyegyenlőségi ismeretek képzés: 18 órás képzés a hátrányos helyzetű emberekkel tör-

ténő foglalkozás tudatosságának növelése érdekében 

 Közösségfejlesztés képzés: Az önkormányzati és önkormányzati intézményi dolgozók szá-

mára csoportos képzés, 120 óra 

 

II. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítá-

sát támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 

1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alap-

ján 

- Az egyéni kompetenciák felmérése 300 fő számára - pályaorientációt segítő magatartásalapú 

kompetenciamérés és elemzés 

- Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 300 fő számára - elkészülnek a Felhívás keretében adott 

személyekhez kapcsolható egyéni fejlesztési tervek 

- Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek- életpá-

lya- és karriertervezés képzés (2 csoport x 60 óra), valamint ehhez kapcsolódó csoportmunka 

(300 fő), kommunikációs és konfliktuskezelő programok (2 csoport) 

- Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése - együttműködési kompe-

tencia fejlesztés (2 csoport x 20 óra) 

- Munkára való képesség műhelymunkák (összesen 350 fő) 
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- Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési technikák képzés (2 csoport x 60 óra) 

- Vállalkozói tréning 

- Álláskeresés szimuláció workshopok keretében 

2. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének 

elősegítése 

- Mentorálás – 1 fő 8 órás foglalkoztatásban 

- Társadalmi integráció és inklúzió képzés munkáltatóknak (60 óra) 

- Innovatív programok tematikájának kidolgozása, valamint innovatív program megvalósítása a 

mélyszegénységben élők számára 

 

III. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 

1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek 

- Közösségszervező alkalmazása 

- Különböző települési kulturális és hagyományőrző rendezvények megszervezése minden tele-

pülésen 

- Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása az összes telepü-

lésen 

2. Fiatalok közösségépítése 

- „KÉPES VAGYOK RÁ”: iskolából lemorzsolódott tanulók visszailleszkedését segítő program (15 

fő) 

- Közösségi tervezés állampolgári technikák képzés - 2 csoport x 60 óra 

- Ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 20 óra x 2 csoport 

3. Közösség egészségfejlesztése 

- Egészségfelmérést végző szűrőkamion biztosítása az összes teleülés számára éves gyakoriság-

gal a települési rendezvényekhez kapcsolódóan 

- Különböző mozgásprogramok indítása Tapolcán 

- Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított 

egészségfejlesztési programsorozat Tapolcán 

- Kistelepüléseken drogprevenciós és egészséges életmód programok indítása – az összes kiste-

lepülésen, a futamidő alatt folyamatosan 

- Egészségfejlesztés szolgáltatási modell és műhely (2 csoport x 20 óra) 

 

IV. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az 

ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása 

1. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések 

programok megvalósítása 

- Tapolcai kiadvány a városlakóknak és a környező településeken élőknek 
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Választható tevékenységek 

 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-

zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált fog-

lalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása 

a) Egészségtudatosság fejlesztése 

- Munkahelyi szűrővizsgálatok - évente 7 db, összesen 21 db munkahelyi szűrés 

- Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása - az egészséges táplálkozás, a járványügyi 

ismeretek növelése, valamint különösen a diabétesz és daganatos megbetegedések témakör-

ben Tapolcán és a konozorciumi településeken 

- A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai az ösz-

szes konzorciumi településen 

- Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok a 

különböző konzorciumi településeken 

b) A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése 

egyéni fejlesztési tervtől függetlenül 

- Akadálymentes honlap fejlesztése vakok és gyengénlátók számára – a www.tapolca.hu elérhe-

tővé tétele a vakok és gyengénlátók számára is 

c) A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása 

- Közösségi színtéren, lehetőség szerint szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított 

testmozgás Tapolcán, Gyulakeszin és Zalahalápon 

- Fiatalok iskolaidő utáni szervezett tevékenységei - gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás 

elsősorban általános iskolás korúaknak hetente 1 alkalommal az összes településen 

- Életmód-sport klubok létrehozása és működtetése az összes településen 

- Sportválasztást támogató, a helyi sportok kipróbálást lehetővé tevő sportágbörze megszerve-

zése évente tapolcai helyszínnel 

- Aerobick nap - az aerobic-ot és szélesebben véve a testmozgást népszerűsítő rendezvény 

megszervezése évente tapolcai helyszínnel 

- Szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak részére heti 2 alkalommal a tapolcai 

rendezvénycsarnokban 

d) Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett nyúj-

tott szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett, ott, ahol legalább 10 

jogosult gyermek veszi igénybe az étkeztetést 

- Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: napközis táborok - a csel-

lengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából (évente 4 tábor Tapolcán és 1-1 

tábor a többi kistelepülésen) 

 

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 

a) Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek 
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- Közösségi munka, közösségfejlesztés és -építés, közösségtervezés, önkéntesség - együttműkö-

dések elősegítése civil szervezetekkel; "Péntek délutáni kávéház" - helyi közösség életminősé-

gét javító interaktív programsorozat, helyi kötődésű szakemberek meghívásával 

- Életmód tanácsadás a "Téli Esték" programsorozatban, különböző előadók meghívásával, köz-

reműködésével évente 3 alkalommal 

- Önkéntesmenedzsment képzés - 2 csoport x 30 óra 

b) Fiatalok közösségépítése 

- Ifjúsági referens foglalkoztatása – 2 fő 

- Generációk közti szívességcsere programok Tapolcán, Gyulakeszin, Zalahalápon és Raposkán 

c) Közösség egészségfejlesztése 

- Drogsegély ambulancia pszichológussal 

- Szenvedélybetegek klubjának létrehozása 

- Az anyák egészségtudatos magatartását támogató tevékenységek Tapolcán és Lesenceistván-

don (baba-mama klub, jóga, torna, előadások) 

 

3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támoga-

tása 

a) A fiatalok megélhetési körülményeinek, és helyben maradásának erősítése 

- Tapolca kártya kialakítása 

 

4. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése 

- Nemzetiségi napok megszervezése 6 alkalommal Tapolcán 

 

5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a mun-

kavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése. 

- A falubusz adta lehetőségek széleskörű igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése a konzorci-

umi kistelepüléseken: a hét meghatározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése ér-

dekében Tapolcára szállítja a település lakosait. 

 

Innovatív elemek, tekintettel a helyi sajátosságokra:  

Az innováció mindig adott térségben és adott társadalmi-gazdasági közegben vizsgálandó. Így egyes tevé-

kenységek, programok, amelyek máshol már jól bejáratott lehetőségek, a konzorcium településein újsze-

rűek. A jelen projekt keretében a következő innovatív elemeket azonosíthatjuk: 

 Települési kedvezménykártya bevezetése: korábban ilyen a térségben nem volt, viszont nagyban 

növelheti a „városhoz tartozás” érzését, valamint hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez, növe-

kedéséhez is.  

 Innovatív modellprogram a mélyszegénységben élőknek: A projektpartnerek tapasztalata alapján 

a hátrányos helyzetű, sokszor mélyszegénységben élő munkanélkülieknél az alapvető megjelenés, 
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öltözet, beszéd is akadályozó tényező, hogy bármilyen munkát kaphassanak. Ennek kiküszöbölésé-

re egy szociális területen működő nonprofit szervezeten keresztül a következő szolgáltatásokat 

nyújtjuk 15 kiválasztott álláskeresőnek: - esztétikai fogászat; - fodrász; - öltözék; - egészségügyi 

vizsgálat; - valamilyen alapképzés (pl. KRESZ és jogosítvány férfiak számára); - beszédművelés; - 

egyéb szükséglet ahhoz, hogy könnyebben munkába álljon (pl. mosógép, kazán, egyéb lakhatási 

körülmények javítása, stb.). Egy főre fordítandó összeg, átlagban 500e Ft. 

 Innovatív programok tematikájának kidolgozása: Innovatív programok tematikájának kidolgozása 

a mélyszegénységben és hátrányos helyzetben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos 

helyzetbe került emberek munkaerőpiacra jutásának támogatására és az őket segítő szervezetek 

hatékonyságának javítására. Módszertan: Kutatás, esettanulmányok, jó gyakorlatok feldolgozása, 

programok kidolgozása  

 

A pontozás során előnyt jelentő szempontok: 

Szempont Teljesítése 

A projekt a minimálisan előírt indi-

kátor és számszerűsített szakmai 

elvárás értékek valamelyike esetén 

magasabb értéket vállal. 

 

A projekt „A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi 

egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért személyek száma” 

indikátor esetében 750 fő helyett 950 főt vállal, ezzel több mint 25%-al maga-

sabb értéket vállal.  

Pont: 4 pont 

A fejlesztés összhangban áll a Ma-

gyar Nemzeti Társadalmi Felzárkó-

zási Stratégiával, és ez 

bemutatásra került. 

Igen, az összhangot az 1.6.3 pontban részletesen bemutattuk. 

Pont: 1 pont 

A fejlesztések integrált, újszerű, 

innovatív jellegűek, és ez bemuta-

tásra került. 

Igen, több intézkedés is innovatív, amelyeket a 2.3 fejezet tevékenységtáblá-

jában bemutattunk.  

Pont: 1 pont 

A fejlesztés hozzájárul a Kormány 

által elfogadott nemzeti térségfej-

lesztési programok megvalósulá-

sához. 

Igen, az 1.6.5 pontban részletesen bemutatva.  

Pont: 1 pont 

Konzorciumi formában benyújtott 

támogatási kérelem esetében 

legalább egy konzorciumi tag az 

alábbiak valamelyike (…) 

Nem, de a projektmegvalósítás során számos civil szervezettel és a nemzeti-

ségi önkormányzatokkal messzemenően együttműködünk. 

Pont: 0 pont 

 

Építési tevékenységek indoklása: 

Tapolcán az évszakokhoz kötötten hagyományosan 3 nagy rendezvényt szervez a város lakosságának és az 

ide látogató turistáknak az Önkormányzat a pályázat kapcsán kialakítandó helyszíneken.  
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A minden évben megrendezésre kerülő Tapolca Tavasz Fesztivál (április vége – május eleje), a Tapolcai 

Ünnepi Napok és Borhét (augusztus közepe), valamint a Pisztráng Fesztivál (október) szokásos helyszíne a 

tapolcai Malom-tó, a Tópart és környéke.  

Évről-évre nagyobb térigény merül fel a különböző fesztiválon résztvevők növekvő száma miatt.  

 

A Tapolca 53. helyrajzi számon található Templomkert rendezvénytér burkolásával és a zöldterület ren-

dezésével egy színvonalasabb megjelenési formát tudunk kínálni mind a kiállítóknak, mind a rendezvény 

látogatóinak.  

A projekt tervezett építési, beruházási elemei fenti helyszínen a következők: 

Előzetesen a meglévő térkőburkolat- és aszfaltburkolat-, beton szegélykő-, terméskő lépcső-, fakorlát bon-

tása szükséges. Az építés során új térkőburkolatot kap a terület egy része, fémkorlátot kap a farkasverem, 

illetve zúzalékburkolatot kap a fák alatti terület, a megfelelő szegéllyel ellátva, az ott található zászlórúd 

áthelyezése történik meg. Továbbá elhelyezésre kerülnek hulladékgyűjtők, kerékpártároló, pihenő asztal, 

pad a kényelem, a környezet tisztaságának megóvása érdekében. A talajmunkák során a talajjavítás, új 

talajjal való feltöltés szükséges a meglévő cserjék, fák, gyepterület feljavítása céljából, ill. az új fák, cserjék, 

gyep telepítése miatt. A növények megóvása érdekében egyéb kiegészítők válnak szükségessé úgymint 

karók, a fák támasztás érdekében, faapríték terítése a cserjefelületen, geotextília fektetése a cserjefelület 

alatt a gyomosodás csökkentésére. 

 

A Tapolca Hrsz. 685. helyrajzi számon található Martinovics utcában lévő rendezvénytér burkolása, zöld-

felület karbantartása, rendezése során az alábbi munkálatok elvégzése indokolt a kulturáltabb, igényesebb 

rendezvények megjelenése szempontjából: 

A jelenlegi kerítés bontása, a meglévő elkorhadt, fából készült színpad elbontása vált esedékessé a balese-

tek elkerülése miatt. Az építési munkák során térburkolás történne kerti szegéllyel ellátva, valamint a Mar-

tinovics utca felől padkarendezés feltöltéssel, gyepesítéssel. Az elbontott színpad helyére új készítése 

szükséges keményfából, körbe mészkőfal kiépítésével. A környezetbarát közlekedés támogatása céljából 6 

állásos kerékpártároló kihelyezése indokolt a térkőburkolatba rögzítve. A könnyebb eligazodás érdekében 

tájékoztató tábla kerülne kihelyezésre időjárásálló felületképzéssel. A pihenni vágyók részére a meglévővel 

azonos rögzített ülőkék elhelyezése biztosítana megfelelő komfortérzetet. A terület jól elhatárolhatóvá 

tétele érdekében mészkő kerítésfal építése szükséges. A talajmunkák során itt is talajjavítás indokolt a 

meglévő és telepítendő – cserje, fa gyepterület- növények védelme érdekében.  

A megvalósított, modernebb rendezvény helyszíneken méltó módon lehet megtartani a programokat 

 

2.4. A CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK, VÉDŐNŐI SZOLGÁLTATÁSOK, 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, NEVELÉSI TANÁCSADÓK HUMÁN KAPACÍTÁSÁNAK 

NÖVELÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 

Az alcímben szereplő humán szolgáltatók kapacitásbővítését a következő tevékenységek segítik:  

 Pedagógiai- és családsegítő munkatársak részére 900 órás OKJ képzés biztosítása: a korábbi peda-

gógiai asszisztens képzés helyett kerül indításra. Összesen 12 fő képzését tervezzük.  
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 Kulturális rendezvényszervező: 300 órás OKJ képzés a kulturális szakterületen dolgozó, illetve le-

endő dolgozó kollégák számára. Összesen 12 fő képzését tervezzük. 

 Családi krízisek a gyakorlatban: Szociális szakemberek továbbképzése - A szakemberek ismerik a 

különböző kríziseket, felismerik a krízis helyzeteket. A mindennapi munkavégzés során ezt a tudást 

általában kisebb nagyobb sikerekkel tudják hasznosítani. A továbbképzés ezen segít - a gyerme-

kekkel, családokkal foglalkozókat a gyakorlatokon keresztül készíti fel a krízis helyzetek kezelésére. 

32 órás tréning biztosítása, 12 fő részére. 

 Szabadidős tevékenységet vezető munkatársi képzés: 18 órás képzés a humán szolgáltatási terüle-

ten (elsősorban fiatalokkal foglalkozó) dolgozó kollégáknak. Összesen 30 fő képzését tervezzük 

 Esélyegyenlőségi ismeretek képzés: 18 órás képzés a hátrányos helyzetű emberekkel történő fog-

lalkozás tudatosságának növelése érdekében. Összesen 12 fő képzését tervezzük. 

 Közösségfejlesztés képzés: Az önkormányzati és önkormányzati intézményi dolgozók számára cso-

portos képzés, 120 óra; 20 fő számára  

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a közösségfejlesztés elméleti keretrendszerét, alap-

fogalmait, a közösségi részvétel különböző formáit, a fejlesztés folyamatát, kapcsolatát a terület- 

és településfejlesztéssel. Ezen túl cél, hogy a résztvevők ismereteket és tapasztalatokat szerezze-

nek a közösségfejlesztés gyakorlatával kapcsolatban is, lássanak jó példákat, kipróbálják a külön-

böző módszereket, technikákat.   

 Iskolai szociális munkás alkalmazása: A humán közszolgáltatásban dolgozók szakemberhiányának 

enyhítésére Tapolca városa már a projektmegvalósításának idejére 1 fő iskolai szociális munkást 

alkalmaz, a projekt 2. hónapjától. A projekt lezárása után a továbbfoglalkoztatás az önkormányzat 

célja. 

 Iskolai pszichológus alkalmazása: A humán közszolgáltatásban dolgozók szakemberhiányának eny-

hítésére Tapolca városa már a projektmegvalósításának idejére 1 fő iskolai pszichológust alkalmaz, 

a projekt 2. hónapjától. A projekt lezárása után a továbbfoglalkoztatás az önkormányzat célja.  

 

2.5. AZ INTÉZMÉNYHIÁNYBÓL EREDŐ HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK 

BEMUTATÁSA 

A projekt számos intézkedése közvetlen, vagy közvetett módon az intézményrendszerben jelentkező szol-

gáltatáshiányra nyújt megoldást: 

Közösségszervezők és ifjúsági referensek alkalmazása: Tapolca városa 2-2 közösségszervezőt és ifjúsági 

referenst alkalmaz, akiknek feladatuk, hogy a konzorcium teljes területén végezzék tevékenységüket (azaz 

bár ők tapolcai alkalmazottak, nem csak Tapolca területén dolgoznak, hanem kiemelten a különösen szol-

gáltatáshiányos kistelepüléseken. A négy szakember feladata a projektben is tervezett különböző rendez-

vények, programok szervezése. E programokon – amelyet minden településen, a helyi igényeknek 

megfelelően terveztünk – ezért szervezési költség már nem merül fel, csak legfeljebb a szakkört, foglalko-

zást, képzést tartó szakember díja.  

A kistelepüléseken az oktatási intézményrendszerben jelentkező szolgáltatáshiányra nyújt megoldást, a 

pályázat keretében a konzorciumi szinten tervezett szakemberek alkalmazása, így a konzorcium összes 
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településén pótolni lehet az oktatási intézményekben jelentkező szolgáltatáshiányt (iskolai pszichológus, 

iskolai szociális munkás).  

A munkaerőpiaci szolgáltatások, a foglalkoztatás elősegítését szolgáló programok (fejlesztési tervek, kép-

zések, mentorálások) szintén az összes településen megjelennek, így nem merül fel hátrány abból, hogy 

nincs adott intézmény minden településen.  

A helyi szűrővizsgálatok és szakrendelések hiányán segít a helyben megvalósuló ingyenes szűrővizsgálatok-

ra való időleges lehetőség nyújtása szűrőkamionok segítségével. Ugyancsak tervezzük a közösségi színtér 

modellprogramok megvalósítását az egészséges táplálkozás, a járványügyi ismeretek növelése, valamint 

különösen a diabétesz és daganatos megbetegedések témakörben Tapolcán és a konzorciumi települése-

ken. Emellett munkahelyi szűrővizsgálatokat is biztosítunk 

A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében fontos intézkedés, hogy minden település esetében a falu-

busz adta szolgáltatásokat kibővítjük: A hét meghatározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése 

érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.  

 

2.6. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKKAL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

A projekt szakmai tartalmának és a programterv tervezése során igyekeztünk érvényesíteni a sikeres in-

tegrált településfejlesztési tervezéshez szükséges szakértői szempontokat és törekedtünk arra, hogy össz-

hangba kerüljön a települések és a helyi közösség által megfogalmazott szükségletekkel. A tervezés során 

fókuszáltunk a térségi anomáliákra, szakmapolitikai, társadalmi és gazdasági mutatók hiányosságaira. és 

szakértői hátérrel, illetve a fejlesztéspolitika által kínált eszközökkel, lehetőségekkel gazdagítottuk a prog-

ramokat.  

A konzorciumi partnereknél a helyi tervezési folyamatok esetében törekedtünk arra, hogy biztosított le-

gyen az esélyegyenlőség, a könnyű hozzáférhetőség és a szükségesség elvei annak érdekében, hogy a 

fejlesztés célcsoportjainak igényeihez minél szélesebb körben érvényesülhessenek. A tervezés során Össz-

hangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 

helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabá-

lyairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel a 7 konzorciumi partner helyi esélyegyenlő-

ségi programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az EFOP-1.5.2 projekt célkitűzései illeszkednek a települések meglévő esélyegyenlőségi programterveihez. 

Az önkormányzatok mindegyike törekedett a programok tervezése során az esélyegyenlőtlenségek csök-

kentésére és az esetleges egyenlőtlenségek lehetséges felszámolására. A betervezett program elemek 

célja az, hogy olyan helyi társadalmat erősítsen, ahol minimalizálódik a hátrányos megkülönböztetés jelen-

léte, működik az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a hátrányos helyzetű csoportok számára.  A 

helyi akciótervek esélyegyenlőségi intézkedéseknek megfelelően olyan tevékenységeket tartalmaz, ame-

lyek közvetlen és pozitív hatással vannak a releváns jogszabályokban nevesített célcsoportok életminősé-

gére. 

 

Tapolca Város esetében a tervezett intézkedések a helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazot-

takhoz illeszkednek, ugyanis Tapolca Város Önkormányzata a sajátos magyar adottságok és problémák 

figyelembe vételével 6 olyan területet jelölt meg a dokumentumban, melyek hozzájárulhatnak az esély-
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egyenlőségi célcsoportok hazai helyzetének javulásához. Az 1. pont a „Családbarát munkahelyi körülmé-

nyek megteremtése” programterv, amely program összhangban van az EFOP-1.5.2 pályázat szakmai tar-

talmának nagy részével, amely a munkaerő-piaci ismeretek, munkára való képesség műhelymunkák és 

álláskeresési workshopok-al. A pályázatban benyújtott programok továbbá fókuszálnak a helyi munkálta-

tókra is, mert alapvető célunk a programokkal az is, hogy a munkáltatók társadalmi integráció és inklúzió 

képzésre jelentkezhetnek. A helyi esélyegyenlőségi program 2. pontja a „Nemek (férfiak és nők) közötti 

esélykülönbségek” csökkentése és a 4. pont Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek 

javítása pontokban megfogalmazott célokhoz illeszkedik, mert a pályázat céljai között szerepel a helyi 

társadalom, a hátrányos helyzetű lakosok munkaerő-piaci integrációja. A lakosság számára szervezett 

programok továbbá az egyéb hátrányos helyzetű, kisebbségi és más hátrányos helyzetű csoportokat is 

bevonja, a számukra szervezett munkaerő-piaci képzések, a fiatalok számára tartott iskolaidő utáni prog-

ramokkal, kézműves foglalkozásokkal és az egészségmegőrző, prevenciós programokkal. Az önkormányzat 

által megfogalmazott helyi esélyegyenlőségi program 5. célterülete a „Romák életminőségének és munka-

piaci esélyének javítása” illeszkedik a pályázatban összeállított programokhoz és célcsoporti lefedettség-

hez, valamint a helyi esélyegyenlőségi program 6. pontja a „Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci 

és társadalmi esélyeinek javítása” is egyezik a pályázatban megfogalmazott célokkal, akciótervekkel. 

Gyulakeszi Község Önkormányzata is rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, amely elemzi a tele-

pülésen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esély-

egyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, 

foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A Település esélyegyenlőségi politikája azt kívánja meg, 

hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl a helyi emberi erőforrás fejlesztési program gondoskodjon 

a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, az idősek valamint a fogyatékkal élők esély-

egyenlőségének biztosításáról. Az EFOP-1.5.2 pályázat lehetőséget és eszközöket jelent a Település számá-

ra, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb 

területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság. A projekt megvalósításával a helyi 

esélyegyenlőségi programban meghatározott célterületek egybe esnek a projekt célcsoportjával, irányult-

ságával. A két program célcsoportja a családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, a nemek közti 

különbségek feloldása, az akadálymentesítés, a fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyei-

nek javítása és a más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi esélyeinek javítása. A 

Település és a konzorciumban megvalósuló projekt alap küldetése összhangban van egymással, mert az 

egyenlőség és szegregáltság leküzdése az alapgondolat.  A projekt keretében megvalósított tevékenységek 

során olyan társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek valósíthatók meg, amelyek kiegészítik az alapellá-

tásban biztosított szolgáltatásokat. Az oktatási hátrányok leküzdése terén a koragyerekkori, gyermekkori 

és ifjúsági korcsoportokat célzó fejlesztő és oktatási programok a hátrányos helyzetű családokból szárma-

zó gyermekeket célozzák. Az egészségügyi, mentálhigiénés programok a kiegyensúlyozott életvezetést, az 

egészségügyi megelőzést hivatottak szolgálni. 

Lesenceistvánd Település Önkormányzata a helyi esélyegyenlőségi program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményeit, a közszolgáltatások-

hoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet és a szegregációmentességet. Az 

EFOP-1.5.2 projekt elemeihez illeszkedően a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az okta-

tás területén is lépéseket fogalmazott meg az elfogadott programjában. Elmondható tehát, hogy a két 

program összhangban van egymással, hiszen jelenleg is rendelkezik a település olyan helyi fejlesztési prog-

ramokkal, amelyek a lakosság munkaerő-piaci helyzetének javítását célozza meg. A projekt keretein belül a 

fiatalok számára prevenciós programok, kézműves foglalkozások és a lelki egészség megőrzéssel kapcsola-



 
46 

tos programok kerülnek megrendezésre. A fiatalok iskolakerülését megelőző délutáni programok, élet-

mód-sport klubok és szülői készségeket fejlesztő programokat tervezünk.  

Lesencetomaj Település Önkormányzata is elfogadott és programot készített a helyi esélyegyenlőségi 

program érvényesítése, megvalósítása érdekében. Az EFOP-1.5.2 pályázat tervezése a település esetében 

a helyi esélyegyenlőségi programmal összehangolva valósult meg. A helyi esélyegyenlőségi program célja-

inak meghatározása során az volt a cél, hogy olyan beavatkozásokat készítsenek, amely együttműködése-

ken alapul a helyi civil szervezetekkel és a környező települések Önkormányzataival. A célcsoport 

meghatározása során a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a gyermekek és idősek, valamint a ki-

sebbségi csoportok, fogyatékkal élők kerültek bevonásra. Az EFOP-1.5.2 pályázatban tervezett programok 

szintén ezeket a célcsoportokat célozza meg. A pályázat és az esélyegyenlőségi program közös intézkedési 

célja a hátrányos helyzetűek helyzetének javítása, a munkaerő-piaci hátrányuk csökkentése és a foglalkoz-

tatási esélyek javítása. A projekt keretein belül a helyi fiatalok számára prevenciós programok, kézműves 

foglalkozások és az idősebbek számára lelki egészség megőrzéssel kapcsolatos programok kerülnek meg-

rendezésre. A fiatalok iskolakerülését megelőző délutáni programok, életmód-sport klubok és szülői kész-

ségeket fejlesztő programokat tervezünk.  

Monostorapáti Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz törté-

nő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a 

szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt prob-

lémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda 

kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szer-

veivel (tankerülettel). Az EFOP-1.5.2 pályázati projekt keretein belül elsődleges célunk számba venni a 

helyi esélyegyenlőségi programban nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsopor-

tokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. A település által tervezett projektte-

vékenységek közül különösen a fiatalok részére szervezett drogprevenciós programok, az idősek részére 

biztosított különböző foglalkozások, valamint a nők, mint veszélyeztetett csoport számára szervezett ba-

ba-mama klubok járulnak hozzá a HEP célkitűzéseihez. Emellett a konzorciumvezető által biztosított 

munkaerőpiaci programok – amelyeken monostorapáti lakosok is részt vesznek – is jelentősen segítik a 

HEP-ben foglaltak elérését.  

Raposka Község Önkormányzata a törvényi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezik helyi esélyegyenlő-

ségi programmal, amelyben megfogalmazta a településre vonatkozó szegregációk felszámolására vonat-

kozó feladatokat. Raposka Község Önkormányzata elkötelezett abban, hogy a meglévő egyenlőtlenségek 

csökkentésével, lehetséges felszámolásával olyan helyi társadalmat erősítsen, ahol minimalizálódik a hát-

rányos megkülönböztetésben élők száma. Az EFOP-1.5.2 projekt elemeinek tervezése során is fontosnak 

tartjuk, hogy a konzorciumi partnereknél csökkenjen a hátrányos helyzetű lakosok száma és az ingyenesen 

elérhető programokon való részvétel biztosításával pozitív irányba mozduljanak a munkaerő-piaci mutatók 

és az általános elégedettség a lakosok között. A projekt tervezése során felmértük a település forrásigé-

nyét és a végrehajtás ésszerű ütemezése volt a mérvadó. A programok összhangban állnak a helyi esély-

egyenlőségi program egyenlő bánásmód és esélyegyenlőségi elemeivel, a foglalkoztatás és szociális 

biztonság megteremtésével. A pályázat és az esélyegyenlőségi program közös intézkedési célja a hátrá-

nyos helyzetűek helyzetének javítása, a munkaerő-piaci hátrányuk csökkentése és a foglalkoztatási esélyek 

javítása.  A projekt keretein belül a helyi fiatalok számára prevenciós programok, kézműves foglalkozások 

és az idősebbek számára lelki egészség megőrzéssel kapcsolatos programok kerülnek megrendezésre. A 
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fiatalok iskolakerülését megelőző délutáni programok, életmód-sport klubok és szülői készségeket fejlesz-

tő programokat tervezünk.  

Zalahaláp Település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja az 

egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő 

egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szoci-

ális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák 

komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A Település és a konzorciumban megvalósuló 

projekt alap küldetése összhangban van egymással, mert az egyenlőség és szegregáltság leküzdése az 

alapgondolat.  A projekt keretében megvalósított tevékenységek során olyan társadalmi felzárkózást célzó 

tevékenységek valósíthatók meg, amelyek kiegészítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat 

(drogprevenció, lelki egészség programok, szülőklubok, valamint munkaerőpiaci képzések és szolgáltatá-

sok).  

 

2.7. INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ 

KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK 

Monitoring mutatók:  

 2018.11.30 2020.08.31 2023.08.31. Összesen 

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző progra-
mokban részt vevő személyek száma  

150 
 

50  200 

A munkaerő-piaci integráló programokba bevont 
hátrányos helyzetű személyek száma  

200 30  230 

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a 
marginalizálódott közösségeket, például a romá-
kat) résztvevők száma  

150 50  200 

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett 
intézmények száma  

3 2  5 

A program elhagyását követően a munkaerőpiac-
ra, vagy munkaerő-piaci programba belépők 
száma  

  50 50 

 

Indikátorok, műszaki-szakmai eredmények:  

Mérőszám megnevezése 
Mérték-

egység 

1.  

mérföldkő  

2018.08.31. 

2.  

mérföldkő 

2018.12.31. 

3.  

mérföldkő 

2019.08.31. 

4.  

mérföldkő 

2020.08.31. 

(Összesen) 

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző 
programokban részt vevő személyek száma  

fő 100 150 200 200 

A munkaerő-piaci integráló programokba 
bevont hátrányos helyzetű személyek szá-
ma 

fő 100 200 200 230 

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (bele-
értve a marginalizálódott közösségeket, 
például a romákat) résztvevők száma 

fő 100 150 150 200 

A program elhagyását követően a munka-
erőpiacra, vagy munkaerő-piaci programba 
belépők száma 

fő 0 0 0 50 

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett 
intézmények száma 

db 3 5 5 5 

A projekt valamely programelemébe bevont fő 700 1050 1400 2100 
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személyek aránya 

Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a 
projektnek köszönhetően elhelyezkedő 
szakemberek száma 

fő 0 5 10 15 

Család és gyermekjóléti szolgálatok preven-
ciós szerepének megerősítése érdekében 
indított, preventív jellegű programokon 
részt vett személyek 

fő 200 300 450 700 

Elkészített egyéni fejlesztési tervek db 50 100 200 300 

Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglal-
koztathatóság szempontjából fontos kom-
petenciák fejlesztését célzó 
programelemben résztvevők 

fő 0 50 150 300 

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges 
munkaerőpiacra jutását támogató progra-
mokba nem egyéni fejlesztési terv alapján 
résztvevők 

fő 50 100 200 350 

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges 
munkaerőpiacra jutását támogató progra-
mok (aktív munkaerő-piaci eszközök) 

db 1 2 3 3 

Mentori tevékenységgel elért személyek 
száma 

fő 0 50 100 200 

A lakosság egészségmagatartásának fejlesz-
tését célzó közösségi egészségnevelési és 
egészségfejlesztési programokkal elért 
személyek száma 

fő 300 450 650 950 

Közösségi fejlesztési folyamatokban részt-
vevő helyi lakosok száma 

fő 80 120 250 400 

A helyi közösségekben való szerepvállalásra 
felkészítő programokon résztvevők 

fő 40 60 80 120 

Fiatalok közösségépítése tevékenység cso-
porthoz tartozó programokba bevontak 

fő 50 75 100 150 

A helyi életminőség javítását célzó, és a 
célcsoport helyben maradását ösztönző 
programok száma 

db 2 3 5 8 

A fiatalok helyben maradását ösztönző 
szolgáltatások/programok száma 

db 2 3 5 8 

 

Mérföldkövek:   

Mérföldkő megneve-
zése: 

Projekt első teljes éve 

Sorszám: 1. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2018.08.31 

Megvalósítani terve-
zett eredmények 
leírása ((1000k):  

Támogatási összeg legalább 10 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be a kedvezményezett. A projekt-
menedzsment szervezet feláll, a tervezett eszközbeszerzések megvalósulnak, a szakmai tevékeny-
ségek megkezdődnek és a megvalósítás első évére tervezett programok is megvalósulnak. 

  

Mérföldkő megneve-
zése: 

Projekt 2. mérföldkő 

Sorszám: 2. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2018.12.31 



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
 

49 

Megvalósítani terve-
zett eredmények 
leírása:  

A projektbe bevont személyek tervezett létszámának aránya eléri legalább a 40%-ot, a szervezet-
fejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma eléri a 60%-ot, valamint a kedvezménye-
zett a Felhívás 3.7.1 pontban megfogalmazott indikátor részértékekről beszámol, és a támogatási 
összeg legalább 35 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be. 

Mérföldkő megneve-
zése: 

Projekt második teljes éve  

Sorszám: 3. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2019.08.31 

Megvalósítani terve-
zett eredmények 
leírása:  

A projekt második teljes éve, a bevont személyek tervezett létszámának aránya eléri legalább a 
600%-ot, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma eléri a 70%-ot, vala-
mint a kedvezményezett a Felhívás 3.7.1 pontban megfogalmazott indikátor részértékekről be-
számol, és a támogatási összeg legalább 65 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be.  

  

Mérföldkő megneve-
zése: 

Projekt fizikai befejezése 

Sorszám: 4. 

Mérföldkő elérésének 
tervezett dátuma: 

2020.08.31 

Megvalósítani terve-
zett eredmények 
leírása:  

A projekt fizikai befejezése, amely dátummal a projektben vállalt mutatók eredményei 100 %-ban 
megvalósultak, és a támogatás legalább 90 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be a kedvezményezett. 
Az összes szakmai és adminisztratív tevékenység megvalósult.  
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

A konzorcium vezetője Tapolca Város Önkormányzata. Tapolca a Közép-dunántúli Régióban, Veszprém 

megyében, Budapesttől nyugatra 160 km távolságra, a Balaton északi partjától 10 km-re fekvő városi ran-

gú település és kistérségi központ, a róla elnevezett Tapolcai-medence közepén helyezkedik el. Tapolca 

szervesen kapcsolódik a térség közlekedési hálózatába, fontos útvonalak találkozásánál fekszik. Budapest 

felől a 8. számú főútról leágazó 77. sz. (veszprémi) főútról, délről a Balaton északi partján vezető 71. sz. 

főúton és mellékúton, nyugatról a 84. sz. főútról és a 7317. sz. útról közelíthető meg. A környező települé-

sek felől érkező városi utak sugár irányban érik el Tapolca központját. Tapolca igazi kistérségi központ. A 

városban biztosított a bölcsődei és óvodai ellátás, számos iskolával, köztük középfokú oktatási intézmé-

nyekkel is rendelkezik. A város az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyer-

mekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról és védőnői 

ellátásról. A járóbeteg és fekvőbeteg ellátást a Deák Jenő Kórház biztosítja. A városban könyvtár és múze-

umok is működnek, valamint fontos turisztikai nevezetesség a Tapolcai-tavasbarlang. A városban gyakori-

ak a kulturális rendezvények, a KSH adatbázisa alapján csak 2015-ben 236 ilyen rendezvény volt. Aktív a 

civil élet is: 88 formális civil szervezet van jelen a városban. 

Gyulakeszi: A település a Balaton-felvidéken, Tapolcától alig 4 kilométerre, a Csobánc hegy nyugati lábánál 

fekszik. Ősrégi település, amelyen megtalálhatók minden kornak a nyomai. A település fejlődésében meg-

határozó szerepet játszik Tapolca és a Balaton közelsége. A lakosság zöme a környező falvak és Tapolca 

város üzemeiben dolgozik, illetve több helybeli vállalkozó is biztosít munkalehetőséget az itt élőknek. Gyu-

lakeszi hatósági ügyeit a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Lakosságszám: 696 fő. A község 

tagja a 33 település társulásával létrejött Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának. (2013. 

július 1-től a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak). A település e társulás keretén belül látja el a 

Deák Jenő Kórház által működtetett központi háziorvosi ügyelet szervezését, a házi segítségnyújtást, szoci-

ális étkeztetést, családsegítést, gyermekjóléti feladatokat. Egyetlen önálló intézménye van, a település 

óvodája. 

Lesenceistvánd: szintén a Tapolcai medencében, annak peremén a keszthelyi hegység lábánál fekszik. A 

település 8 km-re található Tapolcától és a faluban élők nagy része ide jár át dolgozni, valamint a tőle 15 

km-re lévő Zalahalápon is sokan dolgoznak. A település lakosainak száma 952 fő volt 2016-ban. A település 

egy vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi praxist működtet, emellett egy védőnő és egy ápoló tevékeny-

kedik. A településen több civil szervezet működik, melyek a helyi lakosok közösségi életének szervezésé-

ben aktívan részt vesznek, valamint a gazdasági, társadalmi és környezeti problémák közös megoldásában 

is együttműködnek. Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Települési Önkormányzatok Kép-

viselő-testületei 2007. augusztus 15. napjától működtetik a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános 

Iskolát. Az alsó tagozatos diákok Lesenceistvándon, míg a felső tagozatosok Lesencetomajon tanulnak. A 

tanulók szállítása iskola busszal, valamint menetrendszerinti járatokkal megoldott a települések között.  A 

településen óvodai ellátás helyben biztosított, amely két gyermekcsoporttal működik, és 50 férőhelyet 

biztosít. A település gondoskodik a kulturális programokról és közművelődési szolgáltatások keretein belül 

könyvtárlátogatás szolgáltatást biztosítanak. Továbbá a helyi sport és kulturális programok biztosításával, 

helyi újság kiadványokkal és Művelődési Ház (Kultúr-Tár Ház) fenntartásával integrálja a helyieket a kultu-

rális életbe.  
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Lesencetomaj: a Keszthelyi-hegység keleti és a Tapolcai-medence nyugati peremének találkozásánál fek-

szik. A település 1116 fő lakossal bír. Az egészségügyi ellátást Lesencetomaj településsel együtt látja el. Az 

egészségügyi szolgáltatást Lesencefalu, Lesenceistvánd és Uzsa községgel közösen az önkormányzat által 

biztosított háziorvosi rendelőben biztosítja, valamint a fogászati ellátást 6 másik településsel együtt látja 

el. A védőnői feladatok ellátását az önkormányzat által foglalkoztatott védőnő látja el, Lesencefalu, Ne-

mesvita és Balatonederics településekkel együtt.  A településen általános iskola (állami fenntartású, közö-

sen Lesenceistvánddal), napközis óvoda és művelődési ház is van, továbbá közös önkormányzati hivatal 

látja el a közügyeket. A szociális ellátás, családsegítés és gyermekvédelmi szolgálat feladatait a „Lesencétől 

a Balatonig” Szociális és Gyemekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás látja el. Továbbá 

gyógyszertár és postahivatal is elérhető a lakosok számára.  

Monostorapáti: A település Veszprém megye délnyugati szegletében Tapolca város vonzáskörzetéhez 

tartozó település, mely a Veszprémet Tapolcával összekötő 77. számú főút mentén – Veszprémtől 35 km-

re, Tapolcától 12 km-re – fekszik. Lakosainak száma 1.115 fő. A települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Óvodával és általános iskolával rendelkezik. A művelődés terén a Petőfi Sándor Művelődési ház és könyv-

tár, valamint a Falumúzeum nyújt szolgáltatásokat.  

Raposka: A település a tapolcai járáshoz tartozik és közügyeit Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatala látja 

el. A település lakossága mindössze 226 fő. A település nem rendelkezik óvodával és általános iskolával, 

hanem a közoktatási feladatokat Tapolca várossal kötött feladat-ellátási megállapodás keretében teljesíti. 

Az egészségügyi alapellátás biztosításáról a település önállóan gondoskodik és ennek keretein belül házi-

orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskolaorvosi és ügyeleti ellátást biztosít. A háziorvosi ellá-

tást Szigliget, Hegymagas és Raposka települések együttműködésben biztosítják. A településen a 

programokhoz való hozzáférést a helyi Ifjúsági, Sport és Szabadidős Egyesület, valamint a most megalakult 

nagyon aktív Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület látja el 

Zalahaláp: A Tapolcai Medence északi részén, Tapolcától 4 km-re, a Haláp-hegy védelmében található ez 

az 1213 lakosú falu. Zalahalápot az Ipari Park, a Szőlőhegy, a kialakított építési telkek, a Balaton, és a Ba-

kony közelsége teszi érdekessé. A Polgárőrség, a Zalahaláp-Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Vöröske-

reszt, és a Nyugdíjas Klub komoly erőt képvisel. A közügyeket Lesenceistvándi Közös Önkormányzati 

Hivatallal együtt látják el. A település háziorvosi ellátást biztosít a lakosok számára. A háziorvosi ellátást 

egy fő háziorvos látja el, aki a felnőtt és gyermek ellátási praxist biztosítja. A települések heti 2 alkalommal 

gyógyszertári ellátás biztosítása megoldott. A településen élő gyermekek és kismamák védőnői ellátását 

Sáska településen és Zalahalápon látja el a szakképzett védőnő. A településen működik Baba-Mama Klub a 

Művelődési Házban, amely számos közösség összetartó kulturális rendezvény helyszíne. A településen a 

sportprogramokhoz való hozzáférés is biztosított a lakosok számára, mert nagyméretű futballpályát tart 

fent az önkormányzat. 

 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

A projekt előkészítési szakaszában elsősorban az alábbi tevékenységek lebonyolítása szerepel:  

 szakmai és projekttervek részletes kidolgozása, minél szélesebb körű szervezeti és a célcsoport 

körében végzendő igényfelmérés, 

 projekttevékenységek tartalmának részletes megtervezése, operatív lebontása, 



 
52 

 tevékenységek pontos ütemezésének meghatározása, 

 projekt beszerzési tevékenységeinek megtervezése, közbeszerzési szükségletek áttekintése 

 rendelkezésre álló humán erőforrás és infrastruktúra felmérése, a projektszervezet számára 

szükséges és elégséges szint meghatározása, biztosítása, 

 projekt kommunikációjának és marketingtevékenységének részletes megtervezése, 

 helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és további pályázati elemek elkészítése. 

 

A projekt megvalósítási szakaszában elsősorban az alábbi tevékenységek lebonyolítása szerepel: 

 helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben foglaltak lebonyolítása, 

 szükséges humán erőforrás folyamatos biztosítása, 

 szervezetfejlesztési intézkedések 

 projekthez kapcsolódó adminisztrációs feladatok folyamatos ellátása, 

 beszerzések, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, 

 kommunikációs és disszeminációs feladatok ellátása, 

 megfelelő infrastruktúra folyamatos biztosítása 

 engedélyezési eljárások lebonyolítása 

 nyilvánosság biztosítása 

 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

Externáliáknak (külső gazdasági hatásoknak) azokat a gazdasági hatásokat tekintjük, amelyek nem a dön-

téshozó egységnél jelentkeznek, és amelyek közvetlenül érinthetik a döntésben részt nem vevő egysége-

ket, személyeket. A kvázi közjószágok vagy vegyes jószágok részben magán-, részben pedig kollektív 

természetűek. A haszon egy része osztható, ennyiben magánjószágok, ugyanakkor kollektív természetűek 

is, mivel a haszon egy része oszthatatlan. Az projekt produktivitásának közvetlen haszonélvezője a pro-

jektben résztvevő személyek és családjuk. Az projekt ilyen értelemben osztható és hasonló más magánjó-

szágokhoz. Az humán szolgáltatások fejlesztésének osztható haszna mellett azonban olyan externális 

haszonnal is jár, melyet a társadalom minden tagja, vagy nagyobb számú – de az projektben közvetlenül 

részt nem vevő – csoportjai élveznek. A csoport minden tagja előnyökre tesz szert abból, hogy vannak jól 

képzett emberek. 

A következő fontosabb externális hozamok kapcsolódnak az projekthez: 

 A humán szolgáltatások fejlesztésének következtében a demokratikus intézmények hatékonyan 

működtethetők, az fejlesztés következtében az állampolgárok tájékozottsága olyan szintet ér el, 

hogy a demokratikus intézmények működőképesek lesznek. 

 Az embereknek – illetve a munkaerőnek – a technikai változásokhoz való alkalmazkodóképessége 

megnő. 

 Alacsonyabb a bűnözés, mely kisebb bűnüldözési és büntetés-végrehajtási rendszer fenntartását 

jelenti. 

 Alacsonyabbak a szociális, munkanélküliség-kompenzációs és egészségügyi kiadások. 

 Közösségileg előállított közszolgáltatások növekedése. 

 

A projekt jellegéből adódóan humán szolgáltatások színvonalának növekedése, mint várható eredmény 

externális hatása nem számszerűsíthető, - megítélésünk szerint – az emberi erőforrás fejlesztési terv szín-
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vonal-növekedésén keresztül értelmezhető, mert az egyéb szerteágazó hatások a projekt résztvevőinél, 

illetve érintettjeinél jelentkeznek. 

Összességében a projekt pozitív, közvetett hatásai jóval nagyobb területet, jóval hosszabb időtávon, és 

nagyobb számú lakost érintenek, mint a projekt közvetlen, de csak rövid ideig fennálló és igen kis mér-

tékű negatív hatásai. A projekt egyértelműen a résztvevők érdekeit szolgálja, megvalósítása a kompe-

tenciák megszerzése terén jár jelentős előnyökkel, mégpedig legalább országos szinten. 

A projekt társadalmi és gazdasági, illetve környezeti hatásai tekintetében megkülönböztethetünk közvet-

lenül a projektben végzett tevékenységekből eredeztethető hatásokat, valamint a projekt eredményekép-

pen, közvetve várható hatásokat. 

 

a) Társadalmi, gazdasági hatások 

Hatásviselő rendszer 

Közvet-

len/köz

vetett 

hatás 

Hatás 

erőssége 

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Foglalkoztatás és munka-

erőpiac 

 

Közvetlen 5 

Projekt által nő a foglalkoztatottság: fejlődnek a résztvevők szakmai 

kompetenciái, amely pozitívan hat a munkaerő-piaci potenciálra. Az 

elvégzett tevékenységek nyomán újabb munkahelyek teremtése válik 

lehetővé, ezáltal bővül a foglalkoztatottság. 

2. Munkakörülmények 

 
Közvetlen 5 

A projektben megvalósuló speciális fejlesztések hatására javulnak a 

munkavállalók erőforrásának felhasználása. Jobb munkafeltételek 

alakulnak ki. Hatékony és rugalmas erőforrás-gazdálkodást támogató 

folyamatok kerülnek megszervezésre, különös tekintettek az emberi 

erőforrásokra. Újszerű motivációs megoldások kerülnek kidolgozás-

ra. Humánerőforrás-fejlesztést szolgáló képzések kerülnek megtar-

tásra.  

A projekt megvalósításába bevont célcsoporttagok, további érintettek 

közreműködését megfelelő munkakörülmények között biztosítjuk 

3. Társadalmi integráció és 

különleges társadalmi cso-

portok védelme 

Közvetlen 4 

A sikeres működéséhez elengedhetetlen a társadalmi integráció, a 

környezet általi elfogadottság. Ehhez biztosítjuk azokat a forrásokat 

és eszközöket, melyek az integrációt elősegítik, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű csoportokra.  

A projekt nemcsak a közszolgálati feladatokat ellátó intézményekre 

lesz hatással, hanem a környezetükben előkre, a különleges társa-

dalmi csoportok képviselőire is pozitív hatással lesz.  

Az integráció szerves része a példamutatás, a környezet motiválása, 

védése és a társadalmi szerepvállalás. 

4. Esélyegyenlőség Közvetlen 5 

Az esélyegyenlőségi szempontok maximális szem előtt tartása, meg-

különböztetés teljes hiánya: a projekt fejlesztése során közölt üzene-

tek pozitívan hathatnak az esélyegyenlőségi elvek elterjesztésére. 

5. Területi kiegyenlítődés Közvetlen 4 

Területileg egyenlő eséllyel hozzáférhető, megfelelő minőségi szín-

vonalú szolgáltatások biztosításához szükséges feltételek megterem-

tése.  

Fejlesztésekből kimaradt intézmények bekapcsolódása, intézményi 

innovációk elindulásának hatása: 

• A lemaradók felzárkózása a követelményekhez. 

• Új szempontok és értékek beemelése a napi munkába. 

6. Személyhez és családhoz 

kötődő jogok és lehetősé-

gek védelme 

Közvetett 4 

Személyi jogok betartásának teljes mértékű gyakorlása a projekt 

során. Motivált dolgozók, kiégés jelenségének mérséklődésének 

hatása: 

• Humán kapacitásbeli megerősítés. 

• Együttműködések kialakulása 

7. Önkormányzatiság, dön-

téshozatalban való társa-

dalmi részvétel – 

Közvetlen 4 

A projekt egyes fejlesztéseinek hatása következtében a célcsoportta-

gokban erősödik a társadalmi felelősségvállalás, a társadalmi részvé-

tel fontosságának tudatossága, a demokrácia iránti elkötelezettség, 

felelősségvállalás és részvétel a közösségi ügyekben, döntéshozatal-
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nyilvánosság, igazságosság, 

erkölcs 

ban. 

8. Közegészségügy, közbiz-

tonság 
Közvetlen 5 

A projekt egyes fejlesztései megerősítik, ill. megújítják egészségügyi 

ismereteket, egyúttal az egészséges életmódot is népszerűsítik. 

9. Bűnözés, terrorizmus és 

biztonság 
Közvetett 3 

A projekt kiemelten kezeli a célcsoporttagok biztonságát, az erősza-

kos események visszaszorítását, az erőszak kialakulását, megelőzé-

sét. A biztonságos település modelljének megteremtése fontos 

fókuszpont. 

10. A szociális ellátó-

rendszerekhez történő 

hozzáférés 

Közvetlen 4 

A projekt célcsoportjai számára a projekt keretén belül lehetőség 

nyílik arra, hogy részletesen megismerjék és megismertessék a szoci-

ális ellátó-rendszereket. A projekt célcsoportjai közvetlen kapcsolat-

ba kerülnek az egyes ellátó rendszerekkel, megismerkedve azok 

feladataival, hozzáférésük módjairól, biztosítva ezzel a szükséges 

ismereteket, illetve a jövőbeli hozzáférés könnyebb, gördülékenyebb 

megvalósítását 

11. Kutatás – fejlesztés 

 
Közvetett 2 

A fejlesztési kapacitások összehangolása által közvetetten fejlődik a 

szervezet K+F tevékenysége; nő a tudomány eredményeinek ismert-

sége, elismertsége; javul a tudomány szerepének társadalmi elfoga-

dottsága; fejlődik a képzés hazai elismertsége, valamint a 

tudományterületek iránti társadalmi igény. Továbbá a projekt tevé-

kenységei innováció-ösztönző szerepet is betöltenek a munkaerőpiac 

szereplői körében. 

12. Nemzetközi kapcsola-

tok, határmentiség 
Közvetett 0 nem releváns 

13. Közszféra pénzügyi és 

szervezeti keretei 
Közvetlen 5 

A közszféra  szervezeti keretei megújulnak, humánerőforrás fejlesz-

tések hatására a szakemberhiány enyhül, ösztönző programok kerül-

nek megvalósításra.  

 

b) Környezeti hatások 

Hatásviselő rendszer Közvet-

len/közv

etett 

hatás 

Hatás 

erőssége 

(0-5) 

A hatásmechanizmus leírása, eredménye 

1. Levegőtisztaság Közvetett 0 
Az eredmények disszeminációjában a környezetvédelmi szempontok 

fontosságának kihangsúlyozása. 

2. Talajminőség és talajerő-

forrás 
Közvetlen 5 

Az eredmények disszeminációjában a környezetvédelmi szempontok 

fontosságának 

kihangsúlyozása 

3. Területhasználat Közvetlen 5 
A fejlesztés a főpályázó infrastruktúráján valósul meg, az erőforrások 

optimális kihasználása mellett. 

4. Hulladéktermelés, hulla-

dék-hasznosítás 
Közvetett 2 

Papír alapú dokumentáció visszaszorítása, előnyben részesítjük az 

elektronikus kommunikációt: ennek eredményeképpen csökken a 

hulladéktermelés. 

5. Környezeti kockázatok 

megjelenése 
Közvetlen 4 

Környezettudatos szemlélet hangsúlyozása: energiatakarékos eszkö-

zök alkalmazása. 

Papír alapú dokumentáció visszaszorítása, előnyben részesítjük az 

elektronikus kommunikációt: ennek eredményeképpen csökken a 

hulladéktermelés. 

6. Mobilitás, energia-

felhasználás 
Közvetett 2 

Környezettudatos szemlélet hangsúlyozása: energiatakarékos eszkö-

zök alkalmazása. 

 

c) Esélyegyenlőségi vállalások 

A Projektgazda a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtási és fenntartási időszak alatt teljesíti, illetve 

megvalósítja. Vállalja: 
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Esélyegyenlőségi intézkedések Mérték-egység 
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1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

megléte 
I I          I I 

2. A tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programhoz 
I I I I 

3. Esélyegyenlőségi terv megléte I I I I 

4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói 

vagy közönsége számára esélyegyenlőségi 

képzést tart 

I N I I 

5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy 

annak képviselőit bevonja a projekt terve-

zésébe, végrehajtásába. 

I I I I 

6. Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések 

eredményét a beszámolókban rendszeresen 

bemutatja 

I N I I 

7. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 

eseményeken, kommunikációjában és visel-

kedésében a fejlesztő vagy partnere esély-

tudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vo-

natkozó meglévő előítéleteket. 

I N I I 

8. Infokommunikációs akadálymentesítés a 

honlap esetében 
I N I I 

 

1-2. Helyi Esélyegyenlőségi Program(ok) (HEP) megléte és a tervezett fejlesztések illeszkedése a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programokhoz 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. 

§ (1) bekezdése értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlősé-

gi programot fogad el, amelyet kétévente felül kell vizsgálnia. 

A konzorcium minden tagja rendelkezik HEP-pel. A helyi emberi erőforrás fejlesztési stratégiában foglaltak 

és a HEP-ek összhangját a 2.6. fejezet tartalmazza részletesen.  

 

3. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte  

Az Esélyegyenlőségi Terv/Szabályzat kidolgozásának célja valamely szervezeten belül a munkavállalók és 

munkavállalók csoportjai közötti esélyegyenlőség megteremtése vagy fejlesztése, jellemzően humán erő-

forrás menedzsment eszközökkel. A törvényi szabályozás szerint az ötven főnél több munkavállalót foglal-

koztató költségvetési szervek és a többségi tulajdonban álló jogi személyek esélyegyenlőségi tervet 

kötelesek elfogadni. A konzorcium tagjai közül ez Tapolca Város Önkormányzata esetében releváns. Tapol-

ca rendelkezik érvényes Esélyegyenlőségi Tervvel és vállalja, hogy a jogszabályi követelményeknek megfe-

lelően a Tervet frissíti legalább a fenntartási időszak végéig. 
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4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart 

A diszkriminációmentesség és az egyenlő bánásmód érvényesítésének feladatairól és eszközeiről, a fogya-

tékos emberek, a roma emberek vagy a nők helyzetének sajátosságairól a szervezet évente képzést tart. 

Különösen fontos az adott szervezet humán erőforrás vezetőjének, felelősének esélyegyenlőségi képzése. 

A projektgazda a projekt keretében vállalja, hogy társadalmi integráció és inklúzió képzést tart. A képzés 

célja, hogy a képzésben részt vevők tisztában legyenek a társadalmi befogadás és integráció legfontosabb 

feltételeivel, a diszkrimináció és az esélyegyenlőség kérdéseivel. A képzés 60 órás, felnőttképzési enge-

déllyel rendelkezik. 2 csoport x 60 óra, csoportonként 20-25 fő. 

A projekt ilyen irányú esélyegyenlőségi vállalásaival a projektgazda a hosszú távú multiplikátorhatás eléré-

séhez kíván hozzájárulni. 

 

5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésébe, végrehajtásába 

A „Semmit rólunk nélkülünk!” igény és elv alapján a fejlesztési tervek egyeztetése azokkal, akik számára 

pozitív esélyegyenlőségi intézkedéseket tervez egy projekt, rendkívül fontos tervezési lépés. A célcsoport 

képviselőinek megkérdezésével a számukra megfelelő elemek beépülnek, és a megfelelő módon valósul-

nak meg a projektben – sokszor többletköltség nélkül. A projekt megvalósítói vállalják, hogy az esély-

egyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésében, végrehajtásába.  

A célcsoport bevonása a projekt tervezésébe már a közösségi tervezés során megvalósult kérdőíves kuta-

tás, valamint a műhelymunkák során is megvalósult (lásd 1.3. fejezet). 

 

6. Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen bemutatja 

A projekt megvalósítói vállalják, hogy a beszámolókban az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredmé-

nyét rendszeresen bemutatják. 

 

7. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő 

vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó 

meglévő előítéleteket. 

Az esélytudatosság terjedésének és a sztereotípiák leküzdésének egyik leghatékonyabb eszköze a példa-

mutatás. Az erre alaposan felkészült döntéshozók nyilvános felszólalásaik, viselkedésük révén a leghitele-

sebb megjelenítői az esélyegyenlőségnek. Már ma sem ritkaság, hogy a nagyobb szervezetek szervezeti 

kultúrájának része az esélytudatosság. 

A projekt megvalósítói vállalják, hogy nyilvános kommunikációi során a projekt nyomonkövetési időszaká-

nak végéig ellenük eljárás nem indul esélyegyenlőségi ügyben, valamint olyan kommunikációs tervvel ren-

delkezik, amely az esélytudatos kommunikáció sokféle elemét tartalmazza.  

 

 

 



 

Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 
 

57 

8. Infokommunikációs akadálymentesítés a honlap esetében 

A projekt megvalósítói vállalják a honlapok fejlesztése esetében a kommunikációs akadálymentességet. A 

webes tartalmak akadálymentesítése esetében az intézkedés kiválasztása esetén a W3C akadálymentes 

szabvány legfontosabb elemeinek alkalmazását vállalják.  

 

d) Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó vállalások: 

A projekt során vállalt fenntarthatósági intézkedéseket – a megvalósító szervezetre ÖSSZESÍTVE – az alábbi 

táblázat mutatja be. 

Környezeti fenntarthatósági szem-

pontok 
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1. Környezetvédelmi jogszabályokat 

betartja. A projekt által érintett terüle-

ten a védett természeti és kulturális 

értékeket megőrzi, a fennálló vagy a 

beruházás során keletkezett környezeti 

kárt a projekt megvalósítása során 

megszünteti.  

I N I I 

Cél az projektgazda hatáskörébe tartozó társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok kedvező irányú 

befolyásolása. A „cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan” mottó tükrében a fenntarthatósági elvek 

érvényesítését helyi szinten, helyi szereplők bevonásával kívánja a projektgazda megvalósítani.  

A gyakorlatban a fenntartható fejlődés célja, hogy a gazdasági fejlesztések oly módon valósuljanak meg, 

hogy biztosítsák a környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások megőrzését, és 

emellett figyelembe vegyék a társadalom érdekeit. A fenntartható fejlődésnek fontos összetevője a gazda-

ság, társadalom és környezet harmonikus fejlesztése. 

 

3.1.4. Pénzügyi terv 

A vizsgálat időhorizontja: A projekt megvalósításának ideje 36 hónap (2017.09.01-2020.08.31) valamint a 

fenntartás időszaka 3 év. 

A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke: A projekt támogatási intenzitása: 100%.  

A saját forrás finanszírozásának módja: A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt 

esetében, mivel a projekt önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg.  

A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási) 

A konzorciumi tagok tevékenységének jellege nem vállalkozási.  A projekt végrehajtásáért felelős szerveze-

tek besorolása szerint: gazdálkodási formakód (GFO kód) 321. 

A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása: Felhívás keretében nyújtott 

támogatás vissza nem térítendő, állami támogatásnak nem minősülő támogatás. 

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye: A projekt majdani működtetőjének és 

fenntartójának személye megegyezik a pályázó(k) személyével. 
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Az amortizáció kezelésének módja: A hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

Az ÁFA kezelése: A konzorciumi tagok nem alanyai az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támo-

gatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeikre vonatkozóan adólevonási 

jog nem illeti meg, ezért a költségek tervezése bruttó – ÁFÁ-val növelt – értéken történt. Az elszámolásnál 

az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

Az infláció kezelése: Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Az inflációs hatások a 

költségvetés módosítását nem idézik elő, a projekt pénzügyi megvalósítását nem veszélyeztetik. 

A költségvetés tervezése során kiemelt szempont volt a költséghatékonyság, az „értéket a pénzért” elv 

érvényesítése, a szervezeti költségek optimalizálása, tevékenységek költséghatékony szervezése. A költségve-

tésben kizárólag a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek kerültek tervezésre. A menedzsment 

költségek és a szakmai végrehajtási költségek aránya összhangban van a szakmai megvalósítással. 

 

Pénzügyi terv 

Költségbecslés a fejlesztési különbözet módszerével: 

Módszertan: a projekt nélküli állapot esetében felmerülő költségek, valamint a projekt megvalósítása ese-

tében felmerülő költségek különbözeteként jelenítjük meg. 

A projekt nélküli állapot esetén a költségek 0 Ft, hiszen a projektben megvalósuló tevékenységek projekt 

nélküli esetben nem valósulnak meg a pályázó szervezetnél 

A projekt megvalósulása során felmerülő költségek: összesen 499 317 799 Ft 

 

Cash Flow terv 

A projekt kiadási oldala az alábbi tevékenységek köré csoportosul: 

 

 

1.Tervezési / előkészítési 

feladatok Költségek, Ft

2017. 2018. 2019. 2020 Összesen

Projekt előkészítési 

tevékenységek 10 160 000          -                    -                    10 160 000              

Összesen 10 160 000          -                    -                    -                    10 160 000              

2. Tevékenységek / 

projektelemek, kapcsolódó 

kiegészítő tevékenységek Költségek, Ft

2017. 2018. 2019. 2020 Összesen

Projekt menedzsmenttel 

kapcsolatos tevékenységek 1 732 400            5 197 200       5 197 200       3 464 800       15 591 600              

Kötelező tájékoztatás 136 525               136 525           273 050                   

Könyvvizsgálat 2 286 000       2 286 000                

Szakmai tevékenységek 48 808 269          146 424 807   146 424 807   97 616 538     439 274 420           

Építési tevékenység 24 892 000     24 892 000              

Eszközbeszerzések 1 570 229       1 570 229                

Immateriális javak 317 500           317 500                   

Rezsiköltségek 550 333               1 651 000       1 651 000       1 100 667       4 953 000                

Összesen: 51 227 527          180 052 736   153 273 007   104 604 529   489 157 799           
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A projekt bevételi oldala a tervek szerint a következőképpen alakul: 

 A pályázó jelen projekt esetében 100%-os támogatási intenzitással számol. 

 A pályázó él a támogatási összeg 100%-ának erejéig az előleg igénylésére.  

 A támogatáson kívül más bevétellel a konzorciumi tagok a projekthez kapcsolódóan nem számol-

nak. A nyújtott szolgáltatások a célcsoport tagjai számára térítésmentesek.  

 

3.1.5. Kockázatelemzés 

A kockázat lehet egy esemény, vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitűzé-

seire. A kockázatok elsődleges okai – együtt vagy külön-külön – az alábbiak lehetnek: 

 véletlenszerű események, 

 hiányos ismeret vagy információ, 

 ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. 

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a projekt megvalósítható-

sági feltételeit befolyásolhatják (megvalósítás és üzemeltetés). A cél annak vizsgálata, hogy a projektben 

rejlő kockázatok milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a megvalósíthatóságot, illetve a pro-

jekt céljait. 

A tervezett fejlesztés megvalósításához az előkészítési szakaszt követően is átgondolt és megalapozott 

tervezői munkára van szükség, amellyel cél megelőzni a hibák előfordulását, és csökkenteni a bekövetke-

zett hibák hatásait. 

A kockázati tényezőket az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

 Pénzügyi kockázatok 

1. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak; 

2. A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források időbeni el-

tolódása) tényével számol, illetve rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, 

amely a likviditást biztosítja; 

3. A fenntartási költségek biztosítottak. 

 Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok  

1. Jogi szempontok 

2. Társadalmi szempontok 

3. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok 

4. Intézményi szempontok 

5. Szakmai szempontok 

6. Az abszorpciós képesség alacsony voltából adódó kockázatok 

A kockázati tényezők felsorolása nem lehet lezárt és nem lehet teljes. A kockázat definíciójából egyértel-

műen következő és/vagy azonosított kockázatokon túl a projekt megvalósítása során felmerülő egyéb 

kockázatok felismerése érdekében szükséges a projektben szereplő valamennyi résztvevő folyamatos aktív 

Költségek, Ft

2017. 2018. 2019. 2020 Összesen

Mindösszesen: 61 387 527          180 052 736   153 273 007   104 604 529   499 317 799           
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figyelme a hatáskörében jelentkező, a munkacsoportra vonatkozó tevékenységi kör sikerét veszélyeztető 

hatások iránt. 

 

a) Pénzügyi kockázatok elemzése 

Az érzékenységvizsgálat a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alap-

eset mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja. Az elemzés során az alábbi kritikus vál-

tozó csoportokat vizsgáljuk: 

1) A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak: 

Alapeset 

 a projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a for-

rásokat 

 a támogató rendelkezik a támogatási összeggel 

Pesszimista forgatókönyv 

 a projekt költségvetésének tervezése során a költségekhez nem a megfelelő forrásokat rendeltük 

 a támogató rendelkezik a támogatási összeggel 

Optimista forgatókönyv 

 a projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a for-

rásokat 

 a támogató rendelkezik a támogatási összeggel 

2) A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források időbeni eltolódása) 

tényével számol, illetve rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a likviditást biz-

tosítja: 

Alapeset 

 a projekt pénzügyi ütemezésének tervezésekor figyelembe vesszük az utófinanszírozási konstruk-

ciót 

 a megvalósulás körülbelül 90%-ban a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik 

 a támogatás lehívása kisebb késedelmekkel, de folyamatosan zajlik 

 nagyobb kifizetéseket olyan időpontokra tervezünk, amikor az előző projektciklus elszámolása 

várhatóan elfogadásra kerül és az adott ciklusra eső támogatás kifizetésre kerül 

 a likviditás – néhány esetleges késlekedéssel – biztosított 

 a cash-flow – kevés kivétellel – a tervezettnek megfelelően alakul 

Pesszimista forgatókönyv 

 a projekt pénzügyi ütemezése teljesen tarthatatlan 

 kezdettől fogva csúsznak a kifizetések 

 zavar a projekt likviditásában 

 a cash-flow elapad 

 az elszámolás dokumentációja hibás, sok a hiánypótlás 

 a támogatás forráshiány miatt nem, vagyon nagyon jelentős késéssel kerül folyósításra 

Optimista forgatókönyv 

 a tényleges megvalósulás teljes mértékben a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik 

 a támogatások lehívása zökkenőmentes 
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 a projektköltségek finanszírozása folyamatos 

 a likviditás folyamatosan biztosított 

 a cash-flow teljes mértékben a tervezettnek megfelelően alakul 

 teljesen hibátlan minden pénzügyi bizonylat és elszámolási dokumentáció 

 

3) A fenntartási költségek biztosítottak 

Alapeset 

 A projekt befejeztével a projekt eredményei a szervezet keretein belül fenntarthatók 

 További támogatásokat sikerül elnyerni 

 Az eredmények beintegrálódnak a szervezet működésébe 

 A tervezett fenntartási költségek kb. 90%-ban megfelelőek a tervezetteknek 

Pesszimista forgatókönyv 

 A projekt befejeztével a projekt eredményei a szervezet keretein belül további támogatás nélkül 

marad és nem tarthatóak fenn 

 A tevékenységek nem lesznek összeegyeztethetőek a szervezet működésével 

 A tervezett fenntartási költségek nagyban eltérnek a tervezettektől 

Optimista forgatókönyv 

 A projekt befejeztével a projekt eredményei a szervezet keretein belül fenntarthatók, további pro-

jektek létrejöttét ösztönzik 

 További támogatásokat sikerül elnyerni a további fejlesztésekre 

 A tervezett fenntartási költségek teljes mértékben megfelelőek a tervezetteknek 

 

b) Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

Az alábbiakban a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok kerülnek felsorolásra. A kockázat-

elemzés a kockázat bekövetkezésének valószínűségéhez és bekövetkezésének hatásához rendel mérőszá-

mokat, és a kockázati tényezők eltérő sajátosságain alapul. 

Értékelésre kerül a bekövetkezésük valószínűsége ötfokozatú skálán (1 - kicsi a bekövetkezés valószínűsé-

ge, 5 - nagy a bekövetkezés valószínűsége), valamint a kockázat hatása szintén egy ötfokozatú skálán (1 - 

kicsi a hatása, 5 – nagy a hatása). 

A kockázati tényezők együtthatója a következő képlet alapján számítható ki: K = P + 2xI 

Ahol: K =  kockázati együttható 

P =  a bekövetkezés valószínűsége ötfokozatú skálán értékelve (probability) 

I =  az okozott hatás mértéke ötfokozatú skálán értékelve (impact) 

Illetve meghatározásra kerülnek az intézkedések, az egyes kockázatok kezelésének módjai. 
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Kockázati tényezők jogi szempontból 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

A Jogszabályi előírások változása 1 3 7 

Egyeztetések a fenntartókkal, regionális és orszá-

gos döntéshozókkal, az érintett szaktárcákkal. A 

projektmenedzsment rugalmas alkalmazkodása a 

megváltozott előírásokhoz.  

B 

Csúszás a közbeszerzésben és 

a közbeszerzési eredmény 

megtámadása 

1 2 5 

Nagy tapasztalatú közbeszerzési tanácsadó al-

kalmazása. A tevékenységek körültekintő üteme-

zése, jogi biztosítékok beépítése. 

Kockázati tényezők társadalmi szempontból 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

C 
Az érintett célcsoportok 

ellenállása 
1 2 5 

A projekt a célcsoport igényeinek figyelembe 

vételével került kialakításra, és a célcsoportok 

érdekeit szolgálja. 

D 
Gazdasági környezet válto-

zása 
2 3 8 

Alapos tervezés és a pályázati útmutatóban 

meghatározott legnagyobb rugalmasság beépí-

tése, így válaszolva a gazdasági változásokra. 

Kockázati tényezők pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontból 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

E Ütemtervben csúszás 2 4 10 
Megfelelő projektmenedzsment kiválasztása, 

szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás, folyamat-

szabályozás, folyamatos monitoring. 

F 
Nem a kívánt mértékű a 

kapott állami támogatás 
2 5 12 

A projekt tervezése során ajánlatok bekérése 

megfelelő szolgáltatóktól, a bérek a hatályos 

bérszínvonal szerinti tervezése.  

G 

Cash-flow és likviditási zava-

rok a fejlesztés megvalósítása 

folyamán. 

1 5 11 Megfelelő pénzügyi tervezés, likviditási terv fo-

lyamatos követése, esetleges korrekciója. 

H 
A projekt pénzügyi ütemezé-

sének felborulása 
1 4 9 

Pontos ütemezéssel, tervezéssel, felelősség válla-

lással, a támogatási szerződés feltételeinek való 

megfeleléssel a kockázat minimálisra csökkenthe-

tő. 

I 

A külső szolgáltatók által 

benyújtott számla tartalmá-

ban és összegében eltér a 

szerződésben rögzítettől 

1 2 5 
Csak a szerződésben rögzítettel megegyező tar-

talmú és összegű számla kerül befogadásra és 

kiegyenlítésre. 

J 

A beszerzési eljárásban meg-

határozott tartalomtól eltér a 

külső szolgáltatók teljesítése 

1 3 7 
Csak a beszerzési eljárásban meghatározott tar-

talmú teljesítés esetén fogadható be számla, és 

történhet kifizetés. 
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K 

A közbeszerzési dokumentá-

cióban meghatározott értéke-

lési feltételek nem 

összeegyeztethetők a Kbt. 

előírásaival 

1 3 7 Nagy tapasztalatú közbeszerzési tanácsadó alkal-

mazása a közbeszerzések lefolytatása során. 

L 

A külső szolgáltatók által 

beadott ajánlatok egyértel-

műen nem összevethetők 

egymással tartalmukban vagy 

pénzügyi konstrukcióban. 

2 2 6 Pontos követelmények meghatározása a közbe-

szerzési felhívásban. 

M 

A közbeszerzési dokumentá-

ció nem tartalmaz kellően 

részletes leírást a beszerzés 

tárgyáról. 

1 2 5 Pontos követelmények meghatározása a közbe-

szerzési felhívásban. 

N 

A közbeszerzési eljárás ered-

ményét az ajánlatadók nem 

fogadják el, megtámadják az 

eljárást, így a teljesítés késést 

szenved 

3 4 11 

Nagy tapasztalatú közbeszerzési tanácsadó alkal-

mazása, szabályszerű közbeszerzési eljárás lefoly-

tatása, Kbt. által engedett legszélesebb körű 

tájékoztatás az ajánlatadók részére. 

O 

A megadott határidőre a 

szerződések aláírása, ahhoz a 

belső határidők betartása 

nem történik meg. 

1 2 5 A tevékenységek körültekintő ütemezése. 

Kockázati tényezők intézményi szempontból 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

P 

A projektmenedzsment 

és a belső munkatársak 

fluktuációja 

1 5 11 
Az alkalmazottak kiválasztásának körültekintő 

végzése, projekt feladatokra koncentrált munka-

szerződések kötése 

Q Hosszú belső átfutási idő 3 2 7 
Projektmenedzsment szervezet alkalmazás, akik 

ezzel a projekttel foglalkoznak. Hatáskörök és 

felelősség delegálása a megfelelő szintre.  

R Tapasztalathiány 1 3 7 
A projektvezető feladatainak megvalósításához 

tapasztalattal rendelkező projektvezető alkalma-

zását biztosítjuk. 

S Szakértői háttér hiánya 2 1 4 

A szakértők kiválasztása során kiemelt szempont 

a megfelelő referenciák, a hasonló projektekben 

végzett tevékenységek és a szakmai tapasztalat. A 

szakértők díjazása, megbízások jogi garanciái 

biztosítják a folyamatos rendelkezésre állást 

T 

Partnerekkel, gazdálko-

dó szervezetekkel való 

együttműködés nehéz-

ségei 

2 1 4 
Folyamatos, szervezett kommunikáció, pontos 

tartalmú szerződések, időben ütemezett szerző-

déskötések 
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Kockázati tényezők: szakmai szempontok 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

U 
Szakmapolitikai környezet 

változása 
2 5 12 

Egyeztetések a fenntartókkal, regionális és 

országos döntéshozókkal, az érintett szaktár-

cákkal. 

Kockázati tényezők az abszorpciós képesség alacsony voltából adódóan 

Kockázati tényező 

megnevezése 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

P 

Kockázat 

hatása 

I 

Kockázati 

együttható 

K=P + 2I 

Intézkedés, kockázatkezelés módja 

X 

Párhuzamosan futó 

projektek menedzselési 

kockázatai 

1 3 7 

A projekt menedzselésére külön projektme-

nedzsment szervezet jön létre, így a szervezet 

egyéb projektjei menedzselési szempontból 

nem lesznek hatással jelen projektre. 

Y 
Projektvezetési tapaszta-

lat hiánya 
1 4 9 

A projektmenedzsment feladatainak megvaló-

sításához tapasztalattal rendelkező menedzs-

ment tagok alkalmazását biztosítjuk. 

V 
Megfelelő szakértői 

háttér hiánya 
1 4 9 

A szakértők kiválasztása során kiemelt szem-

pont a megfelelő referenciák rendelkezésre 

állása, a hasonló projektekben végzett tevé-

kenységek köre és a szakmai tapasztalat. A 

szakértők díjazása, egyéb formájú motivációja 

és megbízások jogi garanciái biztosítják a 

folyamatos rendelkezésre állást. 

A kockázati együtthatók segítségével a kockázati tényezők három kategóriába sorolhatóak: 

 Kritikus kockázati tényezők (K= 11 – 15), jelen vizsgálatban F, G, N, P, U kockázati tényezők. 

 Nem kritikus kockázati tényezők (K= 6 – 10) jelen vizsgálatban A, D, E, H, J, K, L, Q, R, X, Y, V kockázati 

tényezők. 

 Elhanyagolható kockázati tényezők (K= 2 –5) jelen vizsgálatban B, C, I, M, O, S, T kockázati tényező. 

A megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázati együtthatók értékei alapján a vizsgált kockázati ténye-

zők (betűjel) és együtthatójuk (számérték) elhelyezhetők egy valószínűség-hatás mátrixban:  

Valószínűséghatás mátrix 

 
 

H
A

T
Á

S 
(I

) 

5 

 

4 

3 

2 

1 

 

G11, P11 F12, U12    

H9, Y9, V9 E10 N11   

A7, J7, K7, 

R7, X7 
D8    

B5, C5, I5, 

M5, O5 
L6 Q7   

 S4, T4    

       1       2      3    4  5 

VALÓSZÍNŰSÉG (P) 
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A projekt megvalósítása során előreláthatólag előforduló kockázati tényezők döntő többsége a kockázat-

elemzésben viszonylag gyenge súlyú, a megelőző és hibajavító intézkedésekkel a kockázatok bekövetkezé-

sének valószínűsége, illetve a hibák hatásai csökkenthetők, vagyis a projekt nagy biztossággal 

megvalósítható. 

 

3.1.6 Fenntartás 

A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket 

a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja:  

1. a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes bemutatását tartalmazó 

szakmai anyagok saját vagy fenntartója és a bevont települések honlapján online elérhetővé 

teszi a társintézmények, társszervezetek részére,  

2. a támogatással megvalósított projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatását tartalmazó 

tanulmány készít és saját vagy fenntartója és a bevont települések honlapján online hozzáfér-

hetővé teszi a társintézmények, társszervezetek részére,  

3. a projekt keretében elkészült tájékoztató anyagok ingyenes, online elérhetőségét biztosítja sa-

ját vagy fenntartója és a bevont települések honlapján 

4. újonnan létrejövő önkéntes pontok fenntartása  
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3.2 RÉSZLETES SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI CSELEKVÉSI TERV 

3.2.1. Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

A feladatok részletes ütemezését a következő táblázatban mutatjuk be, negyedéves ütemezésben:  

Feladat megnevezése, konzorciumi tag 

Feladat negyedéves ütemezése 

2017 2018 2019 2020 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

Előkészítés                                 

Települések tájékoztatása a kistérségben és a projektelőkészítő találkozók szervezése x                               

Projektelőkészítő találkozó lebonyolítása és a konzorcium megalakítása x                               

Települési dokumentumok, releváns szakmai anyagok bekérése, elemzése (HKFS, ITS, HEP, egyéb) x                               

Kérdőívek elkészítése, kiküldése x                               

Közösségi tervező műhely - helyzetelemzés x                               

Közösségi tervező műhely - SWOT x                               

Közben a SWOT-ok helyi (települési) szintű egyeztetése elektronikus formában x                               

Közösségi tervező műhely - a felelős települési vezetők, a meghívott intézmények, szakemberek köré-
vel projekttervezés 

x 
                              

Konzorciumi szerződés aláírása x                               

Tevékenységtáblák és költségvetés tervezése, egyeztetése x                               

HR terv egyeztetése  x                               

Pályázat benyújtása   x                             

Megvalósítás                                 

Projekt indítása (2017.09.01.)     x                           

Projektelőkészítő találkozó lebonyolítása a konzorcium, a menedzsment és a szakmai vezetők részvéte-
lével     x                           

Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók                                  

Projektmenedzser, pénzügyi vezető, projekt asszisztens és szakmai vezető munkája     x x x x x x x x x x x x x   

Szakmai vezető, szakmai asszisztens és szakmai megvalósítók munkája     x x x x x x x x x x x x x   

HR tervben foglaltak áttekintése, ütemezése     x                           
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Nyilvánosság biztosítása                                 

Kötelező nyilvánosság biztosítása: sajtóközlemények     x                       x   

Kötelező nyilvánosság biztosítása: C és D típusú táblák készítettése, kihelyezése     x x                         

Kötelező nyilvánosság biztosítása: honlap és fotódokumentáció     x x x x x x x x x x x x x   

Marketing biztosítása (sajtónyilvános esemény 3 alkalommal, médiamegjelenés, záró kiadvány a pro-
jekt eredményeiről)      x x x x x x x x x x x x x   

Közbeszerzés megvalósítása     x x x                       

Mérföldkövek teljesítése                                 

I. mérföldkő: kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása 2018. augusztus 31.             x                   

II. mérföldkő: kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása 2018. december 31.               x                 

III. mérföldkő: kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása 2019. augusztus 31.                     x           

IV. mérföldkő: kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása 2020. augusztus 31.                             x   

Felújítás és beszerzések                                 

Épület felújítás         x x x x                 

Eszközök beszerzése       x x x x x x               

Konzorciumvezető: Tapolca                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok 
megvalósítása                                 

900 órás OKJ képzés a korábbi pedagógiai asszisztens képzés helyett kerül indításra a helyi szükség-
leteknek megfelelően - pedagógiai és családsegítő munkatársaknak       x x x x x                 

300 órás OKJ képzés a kulturális szakterületen dolgozó, illetve leendő dolgozó kollégák számára - 
Kulturális rendezvényszervezők számára              x x                 

Családi krízisek a gyakorlatban -  szociális szakemberek továbbképzése.         x x x x                 
Szabadidős tevékenységet vezető munkatársi képzés - 18 órás képzés a humán szolgáltatási terüle-

ten (elsősorban fiatalokkal foglalkozó) dolgozó kollégáknak.         x                       
Esélyegyenlőségi ismeretek képzés - 18 órás képzés a hátrányos helyzetű emberekkel történő fog-

lalkozás tudatosságának növelése érdekében.           x                     
Közösségfejlesztés képzés - az önkormányzati és önkormányzati inézményi dolgozók számára cso-

portos képzés, 120 óra.         x                       

Iskolai szociális munkás alkalmazása.     x x x x x x x x x x x x x   

 Iskolai pszichológus alkalmazása.      x x x x x x x x x x x x x   
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Helyi emberi erőforrás terv megvalósítása   x x x x x x x x x x x x x  

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítá-
sát támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése: 2/a) A célcsoport foglalkoztathatósá-
gát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján                                 

Az egyéni kompetenciák felmérése; 300 fő     x x x x x x x x x x x x x   

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése (300 fő)     x x x x x x x x x x x x x   

Életpálya- és karriertervezés képzés, 2 csoport x 60 óra       x       x                 

Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek-
konfliktuskezelő programok; kommunikációs programok  - évente (3 évig)  2 csoport 12 x 2 óra 

    x x x x x x x x x x x x x   
Munkaszocializácó és csoportmunka workshop - 300 fő, 2 napos workshop-ok, napi 10 órában. 1 

csoport 20 fős.         x       x               

Együttműködési kompetencia fejlesztés képzés -  2 csoport x 20 óra       x                         

Munkára való képesség műhelymunkák - 350 fő, 2 napos workshop-ok, napi 10 órában.             x       x           

Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési technikák képzés - 2 csoport x 60 óra           x       x             

Vállalkozói tréning           x x                   

Álláskeresés szimuláció, workshopok keretében             x       x           

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítá-
sát támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése: 2/B) A hátrányos helyzetű aktív korú 
lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:                                 

 Mentorálás      x x x x x x x x x x x x x   

 Társadalmi integráció és inklúzió képzés munkáltatóknak - 2 csoport x 60 óra              x       x           

 Innovatív programok tematikájának kidolgozása          x x x x                 

Innovatív modellprogram a mélyszegénységben élőknek                 x x x x         

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösség-
építéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

 Közösségszervező alkalmazása      x x x x x x x x x x x x x   

 Kulturális és hagyományörző nagyrendezvény Tapolca              x       x       x   

 Kulturális és hagyományörző kisrendezvény Tapolca              x       x       x   

Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása - Tapolca     x x x x x x x x x x x x x   

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/2. Fiatalok közösségépítése                                 

Én-tér-kép Alapítvány „KÉPES VAGYOK RÁ” program: iskolából lemorzsolódott tanulók visszaillesz-
kedését segítő program; 15 fő, 12 alkalom x 2 óra         x x x x                 
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Közösségi tervezés állampolgári technikák képzés - 2 csoport x 60 óra         x x     x x             

Ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 20 óra x 2 csoport              x x     x x         

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesztése                                 
 Szűrőkamion - a projekt időszaka alatt összesen 15 alkalommal szűrőkamion segítségével kívánjuk 

a szűrést elvégezni       x x x x x x x x x x x x x   

 Tapolcai mozgásprogramok - heti 15 alkalom (40 hét/év)      x x x x x x x x x x x x x   

 Programsorozat neves előadókkal: Zacher Gábor - szenvedélybetegségekről; Hevesi Krisztina - 
szexuálpszichológia;  Pszichológusok: Vekerdy Tamás, Bagdy Emőke, Csernus Imre, stb. 
Évente 4 alkalmas programsorozat (3 év)          x x     x x     x x     

 Egészségfejlesztés szolgáltatási modell és műhely - 2 csoport x 20 óra        x       x                 

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az 
ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása                                 

 Tapolcai kiadvány a városlakóknak és a környező településeken élőknek      x x x x x x x x x x x x x   

Választható szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

Munkahelyi szűrővizsgálatok - évente 7 db  összesen 21 db munkahelyi szűrés       x       x       x     x   

Közösségi színtér modellprogramok megvalósítása az egészséges táplálkozás, a járványügyi ismere-
tek növelése, valamint különösen a diabétesz és daganatos megbetegedések témakörben Tapolcán és a 
konozorciumi településeken. Évente 20 db (3 év 60 db)     x x x x x x x x x x x x x   

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai      x x x x x x x x x x x x x   

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Táncprogram időseknek     x x x x x x x x x x x x x   

Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok 
    x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/2. Akadálymentes információs és tanácsadási 
szolgáltatások biztosítása                                 

 A www.tapolca.hu elérhetővé tétele vakok és gyengénlátók számára is.      x x x x x x                 
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1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő 
testmozgás támogatása                                 

Sportpályán megrendezett sportnap - 1 nap=6 óra, évente 2 alkalom, azaz összesen 3év*2alkalom 
      x   x   x   x   x   x     

Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban általános iskolás korúaknak - hetente 5 alka-
lom. Összesen: 35hét * 5alkalom     x x x x x x x x x x x x x   

Zenés szobakerékpár torna klub működtetése a rendezvénycsarnokban - évente 60 alkalom (3 évig) 
    x x x x x x x x x x x x x   

Sportválasztást támogató, a helyi sportok kipróbálást lehetővé tevő sportágbörze évente 1x 
          x       x       x     

 Az aerobic-ot és szélesebben véve a testmozgást népszerűsítő rendezvény, évente 1x            x       x       x     
 Szakszerű testmozgás-tanácsadás magas kockázatúak részére - Egészséges ülés propagálása, vala-

mint zenés kondicionáló torna lebonyolítása hölgyeknek (időseknek is) heti 2 alkalommal a rendezvény-
csarnokban      x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
programok szervezése:                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 4 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára.           x x     x x     x x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
2/1 Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek                                 

Együttműködések elősegítése civil szervezetekkel; "Péntek délutáni kávéház" - helyi közösség élet-
minőségét javító interaktív programsorozat - havi egy alkalommal péntek délután 17-19 óra között.     x x x x x x x x x x x x x   

Önkéntes menedzsment képzés - 2 csoport x 30 óra               x       x         

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Ifjúsági referens alkalmazása     x x x x x x x x x x x x x   

Szívességcsere programok: Fiatalok és idősek     x x x x x x x x x x x x x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 2/3 Közösség egészségfejlesztése                                 

Drogsegély ambulancia pszichológussal     x x x x x x x x x x x x x   

Egészségfejlesztő társasjáték     x x x x x x x x x x x x x   
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 Baba-mama klub, kismama klub,baba jóga működő klubok ezen a területen kismama torna, baba-
Mama torna, szülés utána regenerálódást segítő torna programonként 30 alkalom  

    x x x x x x x x x x x x x   

3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támoga-
tása                                 

 Ösztöndíjprogram       x x x x x x x x x x x x x   

 Települési kedvezmény kártya- Tapolca kártya      x x x x x x x x x x x x x   

4. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése                                 

A kultúrák közötti párbeszéd jegyében nemzetiségi nap tartása - évente kétszer       x   x   x   x   x   x     

Konzorciumi tag: Gyulakeszi                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösség-
építéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Települési éves hagyományörző rendezvény - Gyulakeszi             x       x       x   

 Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása - Gyulakeszi  
    x x x x x x x x x x x x x   

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesztése                                 
Drogprevenciós és egészséges életmód programok (iskolában, vagy közösségi házban) - havonta 1 

alkalommal     x x x x x x x x x x x x x   

Választható szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai     x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő 
testmozgás támogatása                                 

 Sportpályán megrendezett sportnap - 1 nap=6 óra, évente 2 alkalom, azaz összesen 3év*2alkalom  
      x   x   x   x   x   x     

 Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban általános iskolás korúaknak - hetente 1 alka-
lom. Összesen: 35hét * 1 alkalom       x x x x x x x x x x x x x   

 Lovasoktatás helyi vállalkozónál a helyi sportegyesülettel közösen.      x x x x x x x x x x x x x   
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1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
programok szervezése:                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 1 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára.             x       x       x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Szívességcsere programok: Fiatalok és idősek     x x x x x x x x x x x x x   

5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a mun-
kavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése                                 

 A falubusz adta lehetőségek széleskörű  igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése: A hét megha-
tározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.  

    x x x x x x x x x x x x x   

Konzorciumi tag: Raposka                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösség-
építéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Települési éves hagyományörző rendezvény - Raposka             x       x       x   

 Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása - Raposka      x x x x x x x x x x x x x   

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesztése                                 
Drogprevenciós és egészséges életmód programok (iskolában, vagy közösségi házban) - havonta 1 

alkalommal     x x x x x x x x x x x x x   

Választható szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai     x x x x x x x x x x x x x   

Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok 
    x x x x x x x x x x x x x   
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1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő 
testmozgás támogatása                                 

 Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban általános iskolás korúaknak - hetente 1 alka-
lom. Összesen: 35hét * 1 alkalom       x x x x x x x x x x x x x   

 Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen megvalósított tevékenységek úszótábor, jóga, ae-
robic).      x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
programok szervezése                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 1 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára.             x       x       x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Szívességcsere programok: Fiatalok és idősek     x x x x x x x x x x x x x   

5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a mun-
kavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése                                 

 A falubusz adta lehetőségek széleskörű  igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése: A hét megha-
tározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.  

    x x x x x x x x x x x x x   

Konzorciumi tag: Lesencetomaj                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösség-
építéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Települési éves hagyományörző rendezvény - Lesencetomaj             x       x       x   

 Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása - Lesencetomaj  
    x x x x x x x x x x x x x   

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesztése                                 
Drogprevenciós és egészséges életmód programok (iskolában, vagy közösségi házban) - havonta 1 

alkalommal     x x x x x x x x x x x x x   
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Választható szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai     x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő 
testmozgás támogatása                                 

 Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban általános iskolás korúaknak - hetente 1 alka-
lom. Összesen: 35hét * 1 alkalom       x x x x x x x x x x x x x   

 Lesencetomaj: női  zenés tornaklub támogatása (heti 1 alkalommal, 2 óra)      x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
programok szervezése                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 1 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára.             x       x       x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 2/3 Közösség egészségfejlesztése                                 
 Kismamák, anyák, csecsemők, kisgyermekek táplálkozása, előadások, kisgyermekes anyák klubja 

(évente 20 alkalom, alkalmanként 2 óra 10 főnek)      x x x x x x x x x x x x x   

5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a mun-
kavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése                                 

 A falubusz adta lehetőségek széleskörű  igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése: A hét megha-
tározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.  

    x x x x x x x x x x x x x   

Konzorciumi tag: Zalahaláp                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösség-
építéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Települési éves hagyományörző rendezvény - Zalahaláp             x       x       x   

 Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása - Zalahaláp  
    x x x x x x x x x x x x x   
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3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesztése                                 
 Drogprevenciós és egészséges életmód programok (iskolában, vagy közösségi házban) - havonta 1 

alkalommal      x x x x x x x x x x x x x   

Választható szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai     x x x x x x x x x x x x x   

Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok 
    x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő 
testmozgás támogatása                                 

 Sportpályán megrendezett sportnap - 1 nap=6 óra, évente 2 alkalom, azaz összesen 3év*2alkalom  
      x   x   x   x   x   x     

 Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban általános iskolás korúaknak - hetente 1 alka-
lom. Összesen: 35hét * 1 alkalom       x x x x x x x x x x x x x   

 Zalahaláp: Aerobklub - Tornaklub létrehozása, a Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesülettel közösen.  
ősztől tavaszig heti 1 alkalommal tartandó tevékenység.      x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
programok szervezése                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 1 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára.             x       x       x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
2/1 Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek                                 

Életmód tanácsadás a "Téli Esték" programsorozatban, különböző előadók meghívásával, közremű-
ködésével. Évente 3 alkalommal - 20 fő      x x x x x x x x x x x x x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 
2/2 Fiatalok közösségépítése                                 

Szívességcsere programok: Fiatalok és idősek     x x x x x x x x x x x x x   
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2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 2/3 Közösség egészségfejlesztése                                 

Szenvedélybetegek klubjának létrehozása     x x x x x x x x x x x x x   

5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a mun-
kavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése                                 

 A falubusz adta lehetőségek széleskörű  igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése: A hét megha-
tározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.  

    x x x x x x x x x x x x x   

Konzorciumi tag: Lesenceistvánd                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösség-
építéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Települési éves hagyományörző rendezvény - Lesenceistvánd             x       x       x   

 Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása - Lesenceistvánd  
    x x x x x x x x x x x x x   

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesztése                                 
Drogprevenciós és egészséges életmód programok (iskolában, vagy közösségi házban) - havonta 1 

alkalommal     x x x x x x x x x x x x x   

Választható szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai     x x x x x x x x x x x x x   

Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok 
    x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő 
testmozgás támogatása                                 

 Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban általános iskolás korúaknak - hetente 1 alka-
lom. Összesen: 35hét * 1 alkalom       x x x x x x x x x x x x x   

 Lesenceistvánd: női  zenés tornaklub  (heti 1 alkalommal, 2 óra)      x x x x x x x x x x x x x   
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1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
programok szervezése                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 1 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára.             x       x       x   

2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 2/3 Közösség egészségfejlesztése                                 
 Kismamák, anyák, csecsemők, kisgyermekek táplálkozása, előadások, kisgyermekes anyák klubja 

(évente 20 alkalom, alkalmanként 2 óra 10 főnek)      x x x x x x x x x x x x x   

5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a mun-
kavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése                                 

 A falubusz adta lehetőségek széleskörű  igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése: A hét megha-
tározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.  

    x x x x x x x x x x x x x   

Konzorciumi tag: Monostorapáti                                 

Kötelező szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösség-
építéshez kapcsolódó tevékenységek:                                 

Települési éves hagyományörző rendezvény - Monostorapáti             x       x       x   

 Kézműves foglalkozások, szakkörök tartása, kulturális programok biztosítása - Monostorapáti  
    x x x x x x x x x x x x x   

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: 3/3. A közösség egészségfejlesztése                                 
Drogprevenciós és egészséges életmód programok (iskolában, vagy közösségi házban) - havonta 1 

alkalommal     x x x x x x x x x x x x x   

Választható szakmai tevékenységek megvalósítása                                 

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése                                 

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai - Idősek klubja rendezvényei, programjai     x x x x x x x x x x x x x   

Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok 
    x x x x x x x x x x x x x   
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1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása, 1/3. A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő 
testmozgás támogatása                                 

 Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban általános iskolás korúaknak - hetente 1 alka-
lom. Összesen: 35hét * 1 alkalom       x x x x x x x x x x x x x   

 Monostorapáti: Úszásoktatás az általános iskolás korosztály számára 40 fő/év      x x x x x x x x x x x x x   

1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszkö-
zökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoz-
tathatóságot támogató rendszer kialakítása: 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 
programok szervezése                                 

Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 
Évente 1 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára.             x       x       x   

5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a mun-
kavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése                                 

 A falubusz adta lehetőségek széleskörű  igénybevétele, szolgáltatásainak kibővítése: A hét megha-
tározott napján a falubusz a közszolgáltatások intézése érdekében Tapolcára szállítja a település lakosait.  

    x x x x x x x x x x x x x   

Zárás, értékelés                                 

Projektzárás                                 

Projektzáró egyeztetés a konzorciumi tagok között                             x   

Belső monitoring                                 

Konzorciumi tagok monitoring találkozói félévente egy alkalommal.         x   x   x   x   x   x   

Záró beszámoló benyújtása                               x 

Fenntartási időszak megkezdése                               x 
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3.3. HELYI TUDÁSTŐKE ÉS KOMPETENCIA TÉRKÉP 

A helyi tudástőke és kompetencia térkép felmérésére – a közösségi és szakértői helyzetelemzés mellett az 

igény- és szükségletfelmérés feltérképezésére kérdőívet is készítettünk a célterületen működő humán 

közszolgáltatást végző intézmények számára. 

A kitöltést on-line felületen tettük lehetővé a válaszadók számára, összesen 18 intézmény végezte el e 

kitöltést. 

A humán közszolgáltatási kérdőívből az alábbi, jelen projekt szempontjából releváns információkat kap-

tuk. 

 

Az intézményekről általánosan 

A kitöltők közül 11 intézmény önkormányzati, 1 pedig egyházi fenntartásban működik. A fennmaradó több 

mint 1/3-ból 1 szervezet rendelkezik közfeladatellátási szerződéssel, a többi 5 szervezetnél pedig az ön-

kormányzat a meghatározó tulajdonos.  

A kitöltők 44%-a végez kulturális szolgáltatásokat, 27%-27%-a pedig köznevelési, valamint szociális szolgál-

tatásokat. A gyermekjóléti szolgáltatásokat végzők aránya 22%, 16% végez egészségügyi és 11% közbizton-

sággal kapcsolatos szolgáltatásokat. 

Rákérdeztünk az egyéb humán szolgáltatások végzésére is: a kitöltők több mint a fele jelölte meg a közös-

ség- és ifjúságfejlesztést és közel fele pedig a képzési és egyéb kompetenciafejlesztő szolgáltatások végzé-

sét. 

Célcsoportok tekintetében nagy a szórás a kitöltők között, a legtöbben az időseket (77,8%), a kisgyereke-

ket (72,2%), a családokat (66,6%), a fiatalokat (61,1%) ill. a hátrányos helyzetűeket (55,6%) jelölték meg. 

 

 
 

Amikor az intézményeiket a problémáikról, nehézségeikről kérdeztük, leggyakrabban a szakképzett szak-

emberhiányt emelték ki a válaszadók, vagyis kevés a szakember az elvárt és vállalt feladatokhoz, nagy a 

fluktuáció, nem megoldott a helyettesítés, a munkatársak között jelentős a kiégés veszélye, egyes in-
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tézményekben pedig kevés számú és alulképzett munkatársak látják el a szakmai feladatokat. Komoly 

nehézséget jelent továbbá a szupervízió hiánya, ifjúságvédelmi szakember vagy ifjúsági referens hiánya, 

kevés az anyagi forrás, és igen szűkösek a fejlesztési, beruházási források is. Többen jelezték, hogy az épü-

let folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A kiégés kapcsán az is elhangzott, hogy az alacsony társa-

dalmi és anyagi megbecsültség miatt nehéz alkalmas, motivált munkaerőt találni, valamint a válaszadó 

intézmények azt is elmondták, hogy kevés a személyiségfejlesztő és a szakmai kompetenciafejlesztő tré-

ning a szakmai munkatársak számára. Végül pedig felmerült a jogszabályok nagymértékű változásának 

problémája, melyekkel az intézmények nem tudnak lépést tartani, nehezen tudnak megfelelni az új elvárá-

soknak.  

 

Szakmai státuszok, munkaerőhiány 

A kérdőív feladata volt felmérni, hogy az egyes intézményekben hány szakmai státusz áll rendelkezésre, 

ezek közül hány van betöltve, és ennek fényében hány betöltetlen szakmai státusz van az egyes intézmé-

nyekben. Összességében elmondható, hogy a válaszadó intézmények 2/3-ában a szakmai státuszok betöl-

töttek.  

Kitöltő intézmény neve 
Az intézmény rendel-
kezésére álló szakmai 
státuszok száma 

Az intézményben jelenleg 
dolgozó szakmai munka-
társak létszáma, a betöltött 
szakmai státuszok száma  

Jelenleg betöltetlen 
szakmai státuszok 
száma 

Tapolcai Média Kft. 1 1 0 

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 
és Nappali Melegedő 6 6 0 

Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet 73 73 0 

Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet Család- és Gyermekjóléti Központ 8 8 0 

Szociális és Egészségügy Alapellátási 
Intézet Idősek Nappali Ellátására 2 2 0 

Tapolca Kft - Csermák József Rendezvény-
csarnok 7 7 0 

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermek-
jóléti Szolgálat 10 10 0 

Raposka Községi Könyvtár 1 1 0 

Gyulakeszi Község Önkormányzata - IKSZT 1 1 0 

Tapolca Kft - Tamási Áron Művelődési 
Központ 3 3 0 

Zalahaláp Község Önkormányzata 18,5 18,5 0 

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 74 74 0 

Lesencetomaj Község Önkormányzata 8 8 0 

Tapolca Kft. Tapolca Városi Mozi 4 4 0 

Wass Albert Könyvtár és Múzeum 13 12 1 

Nagyboldogasszony Római Katolikus 
Általános Iskola 25 25 0 

Szász Márton Általános Iskola 26 24 2 

Monostorapáti község Önkormányzata 18 18 0 
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Arra a kérdésre, hogy van-e az Ön intézményében szakképzett munkaerőhiány, a válaszadók 1/3-a mondta 

azt, hogy igen. Ebből az a következtetés is levonható, hogy a jelenleg rendelkezésre álló státuszok száma 

nem elegendő a feladataik ellátására. 

 
 

Azon intézmények, ahol van szakképzett munkaerőhiány, az alábbi tényezőket jelölték meg legfőbb okok-

ként:  

 

A kitöltők 50%-a értékelte úgy, hogy intézményük munkaerőhiányának legfőbb oka a megfelelő képzettség 

és kompetencia hiánya, míg 33,3% számára az alacsony bérszínvonal és az általános munkaerőhiány jelenti 

a legnagyobb kihívást.  

A szakképzett munkaerő egy főre jutó átlag havi bérének a legtöbben a közalkalmazotti besorolást jelölték 

meg, a konkrét összeget beírók havi bruttó 161.000 Ft és 280.000 Ft közti átlagbéreket tüntettek fel.  

Arra a kérdésre, hogy „Az intézményben dolgozó szakmai munkatársak közül jelenleg hányan nem rendel-

keznek a szükséges szakképzettséggel?” a kitöltők közül 6 intézmény válaszolt olyan módon, hogy van 

ilyen munkatársuk: három intézmény 1-1 főt, a kettő 2 főt, egy pedig 4 főt jelölt meg. A kitöltők 83,3% 

mondta azt, hogy van az intézményében dolgozók számára képzési vagy kompetenciafejlesztési szükség-

let. 

Arra a kérdésre, hogy szolgáltatásaik fejlesztéséhez vagy bővítéséhez szükségük lenne-e új szakmai státu-

szokra, a válaszadók 72,2%-a felelt igennel. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

alacsony bér

megfelelő képzettség és kompetencia
hiánya

nem megfelleő egyéb juttatások (pl.
lakhatás, képzés)

általános munkaerőhiány

egyéb
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A szakmai munkatársak képzettsége, képzési szükségletek 

A válaszadók közül 6 intézmény jelezte, hogy az intézményekben dolgozó szakmai munkatársak nem ren-

delkeznek a szükséges szakképzettséggel, a 6 intézményben ez összesen 11 főt érint. Továbbá az is kide-

rült, hogy a 18 kitöltő intézmény szakmai munkatársai közül jelenleg 25 fő jár szakmai képzésre, 

továbbképzésre, ami átlagosan alig több, mint 1 fő intézményenként. Igény azonban ennél jóval több kép-

zésre lenne. Erre vonatkozott a következő kérdés: Van-e az Ön intézményében dolgozók számára képzési 

vagy kompetenciafejlesztési szükséglet? A válaszadók több, mint 80%-a igennel felelt. Ez az adat pedig 

nagyban alátámasztja a pályázatban tervezett képzések megalapozottságát. 

 

 

 

Amennyiben lenne rá forrás, az alábbi képzésekre, kompetenciafejlesztésre lenne igénye a válaszadó in-

tézményeknek: 

 gyógypedagógus 

 addiktológiai konzultáns 

 kiégés megelőzése 

 művelődésszervező, rekreációszervező 

 konflituskezelés, stresszoldás, problémamegoldás 

 jó gyakorlatok megismerése 

 kommunikációt fejlesztő képzés 
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 csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése 

 digitális kompetenciafejlesztés 

 közigazgatási 

A projektben megvalósítandó képzéseket ezekhez az igényekhez igazítottuk. 

 

Humán kapacitás és szolgáltatásfejlesztés 

Megkérdeztük az intézményeket, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, milyen végzettséggel rendelkező 

szakemberekre lenne még Önöknél szükség. Erre az alábbi válaszokat kaptuk: 

 ifjúságvédelmi szakember 

 mentalhigiénés munkatárs 

 gyógypedagógus 

 gyermek és felnőtt pszichológus, addiktológiai konzultáns 

 iskolai szociális munkás, a preventív szabadidő hasznos eltöltését szervező szakember 

 közművelődéssel, képzésekkel, pályázatokkal foglalkozó szakember 

 könyvtáros, néprajzos 

 szociális gondozó és ápoló 

 pedagógusok: angoltanár, biológiatanár, informatikatanár 

 marketingszakember 

 operatőr, vágó, szerkesztő, mozigépész, pénztáros 

A „Milyen területen lenne szükségük kapacitásfejlesztésre?” kérdésünkre az alábbi válaszok érkeztek: a 

legtöbben infrastrukturális fejlesztést szeretnének - eszközfejlesztést 88,9%, épület és ingatlan fejlesztést 

77,8% jelölt meg. Munkatársak, önkéntesek képzését és kompetenciafejlesztését 61,1% igényelné, a bér- 

és járuléktámogatást is ugyanannyian jelölték meg, szervezetfejlesztést pedig 22,2% venne igénybe. 

 

A szolgáltatási paletta lehetséges bővítésére vonatkozó kérdésekre a válaszadóktól a következő - a pályá-

zati kiírás szempontjából releváns - fejlesztési elképzeléseket kaptuk: 

 közösségfejlesztés, szabadidős programok a hátrányos helyzetű családoknak 

 napközis táborok létrehozása, információs napok megrendezése, hagyományőrző és sport prog-

ramok a lakosság bevonásával 

 képzések, oktatások, készségfejlesztés elérhető áron vagy ingyen 

 új szakkörök, klubok, családi programok, szabadidős és szünidei programok, preventív előadások 

indítása 

 demens idősek ellátása 

 ifjúsági műsorral, időseknek szóló magazinnal a műsorkínálat bővítése 

Arra a kérdésre, hogy „Szolgáltatásai fejlesztéséhez vagy bővítéséhez szüksége lenne-e új szakmai státu-

szokra?” a kitöltők 72,2%-a válaszolt igennel. 

 

A kitöltő intézmények továbbá arra is válaszoltak, hogy a tervezett pályázati program keretében milyen 

szolgáltatásfejlesztést vagy új tevékenységet tudnának megvalósítani az intézmény célcsoportja foglakoz-

tatásának elősegítése érdekében. 
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A legtöbben (66,7%) más intézményekkel, szervezetekkel működnének együtt a hátrányos helyzetű sze-

mélyek integrációjának támogatása érdekében. Közel ugyanennyien (61,1%) jelölték meg a csoportmun-

kában történő együttműködés kompetencia fejlesztését. Az egyéni kompetencia felmérést 50% 

választotta, az önálló életvitelre képessé tevő programokat 44,4%, az álláskeresésre felkészítő tanács-

adást, valamint a mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munka-

környezetbe való beilleszkedés érdekében válaszlehetőségeket pedig egyaránt 38,9% jelölte meg. 

Hátrányos helyzetű személyek mentorálásának lehetőségével a kitöltő szervezetek 27,8%-a élne, az egyéb 

lehetőséget pedig a válaszadók 11,1%-a választotta. 

Pályázatunk tervezett tevékenységei a fent felsorolt igényekre épülnek. 

 

Végül pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen ösztönző támogatási formákra lenne szükség munkaválla-

lói oldalról, amennyiben arra lehetősége lenne. A válaszadó 18 intézmény közül 14 intézmény tartja elen-

gedhetetlennek a képzési költséghez és az ezekhez tartozó útiköltség támogatását, 13-an pedig a bér- és 

járuléktámogatást. Pályázatunk keretében tehát ezeket az ösztönző támogatási formákat kezeljük priori-

tásként, mivel ezekre mutatkozik a legnagyobb igény. 

 

3.4. TÉRSÉGI ÉS KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGTERV 

A konzorcium településein, a hátrányos helyzetű csoportokon belől a szocializációs, és anyagi hátrányok 

halmozódása, a megfelelő tájékozottság hiánya miatt az egészségtudatos életvitel nem jellemző. A kon-

zorcium kisebb településein az egészségtudatos életvitel további gátja a megfelelő egészségügyi intézmé-

nyek hiánya. Szakrendelés, és szűrővizsgálatok a konzorcium legtöbb kistelepülésén nem érhetők el. A 

szakrendelésekre és a szűrővizsgálatok elérését lehetővé tevő utazási kényszer éppen az egyébként is leg-

rosszabb helyzetben lévő csoportok számára jelent a legnagyobb terhet, hiszen ők a legimmobilabb réte-

gek is egyben. 

Ennél a csoportnál van tehát a legnagyobb jelentősége, hogy a program keretében ideiglenesen lehetőség 

nyílik elvégezni a legfontosabb szűrővizsgálatokat. Szűrőkamion szolgáltatást vesznek igénybe a települé-

sek. Különösen a szolgáltatáshiányos kistelepüléseken, de Tapolcán sem jutnak el a lakók a megfelelő szű-

rővizsgálatokra és ezért sokszor már későn kerülnek be az egészségügyi ellátórendszerbe. Ennek a 

problémának a kezelésére a projekt időszaka alatt összesen 15 alkalommal szűrőkamion segítségével kí-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

egyéni kompetencia felmérés,…

csoportmunkában történő…

önálló életvitelre képessé tevő…

álláskeresésre felkészítő tanácsadás

mentorok alkalmazása a hátrányos…

hátrányos helyzetű személyek…

együttműködés más intézményekkel,…

egyéb

Szolgáltatásfejlesztés a célcsoport 
foglalkoztatásának elősegítése érdekében
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vánjuk a szűrést elvégezni. A szolgáltatást - a költséghatékonyság érdekében - Tapolca szerzi be, de min-

den konzorciumi településen lesz szűrés, akár több alkalommal is.  

Minden kistelepülésen tervezünk – rendszeresen, havi 1 alkalommal – drogprevenciós és egészséges 

életmód programokat. Tapolcán pedig heti rendszerességgel mozgásprogramokat szervezünk, hiszen az 

egészségfejlesztés fontos része a település lakóinak rendszeres mozgása. A hátrányos helyzetű csoportok 

egészségtudatosságának növekedését közvetlenül elősegítik a tervezett tevékenységek közül az egészsé-

ges életmód különböző szegmenseit megvilágító tájékoztató előadások és szaktanácsadások. Ide tartozik 

a tervezett programsorozat neves előadókkal (pl.: Zacher Gábor - szenvedélybetegségekről; Hevesi Kriszti-

na - szexuálpszichológia; Pszichológusok: Vekerdy Tamás, Bagdy Emőke, Csernus Imre, stb.). Évente 4 al-

kalmas programsorozatokat tervezünk, mind a 3 évben egy-egy ilyen programsorozatot.  

Részben a hátrányos helyzetű csoportokra irányulnak a következő – lelki egészséggel kapcsolatos – tevé-

kenységek is (minden településen): 

 Helyi nyugdíjasklub tevékenységének, programjainak támogatása 

 Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek: szülőklubok, baba-mama klubok, hiszen 

az egészségtudatosság része, hogy a szülők hogyan nevelik gyermekeiket. 

Az egészségtudatosság fejlesztése szempontjából fontos jelentőséggel bír a hátrányos helyzetű csoporto-

kat is bevonni szándékozó, a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatására szerve-

zett programok. Minden településen tervezett tevékenység:  

 Sportpályán megrendezett sportnap 

 Gyalogtúrák, labdajátékok, természetjárás elsősorban általános iskolás korúaknak 

 Életmód-sport klubok létrehozása és működtetése 

A fenti tevékenységeken túl közvetetten egészségtudatos életmód fejlődését teszi lehetővé minden olyan 

tevékenység, amely a hátrányos helyzetű csoportok jobb társadalmi és munkaerő-piaci integrációját céloz-

za, hiszen a helyi társadalom életébe, valamint a munkaerőpiacra való bekapcsolódás önmagában az 

egészségtudatosság fejlődésének az irányába hat. 
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4.  PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 

A projekt konzorciumának vezetője Tapolca Város Önkormányzata, amely ellátja a projekt szakmai és ad-

minisztratív menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat is, az egész konzorcium tekintetében.  

Tapolca Város Önkormányzatánál a szükséges humán kapacitások felmérésre kerültek, melynek eredmé-

nyeként a projekthez szükséges humán erőforrás háttér biztosítása céljából a projektmenedzsmenti fel-

adatok ellátására a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Pályázati Csoportja kerül kijelölésre, Parapatics 

Tamás pályázati csoportvezető irányításával, aki egyben jelen projekt Projektmenedzsere is.   

A Csoport által alkalmazott, megfelelő szakmai ismerettel rendelkező EU-s, egyéb nemzetközi és egyéb 

hazai pályázatok kezelésében jártas projektvezetői/projektasszisztensi, pénzügyi vezetői/pénzügyi asszisz-

tensi feladatokat ellátó munkatársak részvétele a projekt eredményes és hatékony megvalósításának biz-

tosítéka. 

A szakmai vezető szintén a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában áll, felsőfokú iskolai 

végzettségű, jelenlegi munkaköre: közoktatási referens (a város közoktatási feladatait koordinálja), illetve 

ellátja az esélyegyenlőségi referensi feladatokat is. 

Főbb adatok: 

A támogatást igénylő neve:  Tapolca Város Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15734161-2-19 

Képviselő neve:   Dobó Zoltán polgármester 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben 
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

Projektmegvalósításban részt vevő közreműködők 

Név: Parapatics Tamás  

Projektben szerepe: projektmenedzser 

Képzettsége: agrárkémiai mérnök 

Szakmai tapasztalat: A projekt operatív megvalósításáért felelős projektvezető, aki heti 40 órában a folya-

matos koordinációt végzi a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló, mérnöki végzett-

séggel rendelkező Parapatics Tamás. Több iroda vezetőjeként, majd önkormányzati főtanácsadóként részt 

vett számos (kormányzati és előcsatlakozási) pályázat előkészítésében és lebonyolításában. 35 éves mun-

katapasztalata során jelentős kapcsolati tőkét szerzett, ami szintén elősegíti a feladatok gördülékeny meg-

valósulását. Jelentős tudásra tett szert a projektek menedzselése, koordinálása, szervezése és fenntartása 

terén, többek között Tapolca Város Önkormányzata KDOP-3.1.1 (952,4 M Ft), TIOP-3.4.2 (115 M Ft), 
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ÁROP-1.A.5 (21,9 M Ft), ÁROP-1.A.3 (34 M Ft), TIOP-2.2.6 (1, 64 MD Ft), TIOP-2.2.8 (134,61 M Ft), DAOP-

6.2.1, HU11-0012-A1 (851 983 EUR) pályázatainak projektmenedzseri feladatai keretében. A projektme-

nedzsment tagjaként  megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint magas színvonalú 

számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt menedzsmenti feladatainak elvégzéséhez. 

Munkatapasztalat:  35 év 

Munkaidő: 40 óra 

 

Név: Osztermanné Patus Henrietta 

Projektben szerepe: projektasszisztens 

Képzettsége: mérlegképes könyvelő 

Szakmai tapasztalat: A projektasszisztensi feladatokat  heti 10 órában a Tapolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal alkalmazásában álló, mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező Osztermanné Patus Henriet-

ta látja el, aki 25 éves munkatapasztalata során jelentős tudásra tett szert a projektek menedzselése, el-

számolása terén, többek között Tapolca Város Önkormányzata KEOP-5.5.0/A/ (52,7 M Ft) pénzügyi 

vezetői, az ÁROP-1.A.5 (21,9 M Ft) szakmai megvalósítói, az ÁROP-1.A.3 (34 M Ft) projektmenedzseri, vagy 

a HU11-0012-A1 (851 983 EUR) szakmai megvalósítási feladatai során. A projektmenedzsment tagja-

ként  megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint magas színvonalú számítástechnikai, 

menedzsment és pénzügyi ismeretekkel rendelkezik a projekt asszisztensi feladatainak elvégzéséhez. 

Munkatapasztalat:  25 év 

Munkaidő: 10 óra 

 

 

Név: Hederics Katalin 

Projektben szerepe: pénzügyi vezető 

Képzettsége: közgazdász 

Szakmai tapasztalat: A pénzügyi vezetői feladatokat  heti 20 órában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hiva-

tal alkalmazásában álló, közgazdász végzettséggel rendelkező Hederics Katalin látja el, aki jelentős tapasz-

talatokkal rendelkezik PR és marketing területen is. Továbbá jártas az Európai Unió eljárásrendjében, 

közbeszerzési feladatok ellátásában, illetve felsőfokú francia és középfokú angol nyelvtudása lehetővé 

teszi, hogy idegen nyelvű pályázatok benyújtása, elszámolása is megvalósulhasson. 15 éves munkatapasz-

talata során jelentős tudásra tett szert a projektek pénzügyi lebonyolítása, elszámolása és menedzselése 

terén, többek között Tapolca Város Önkormányzata KDOP-3.1.1 (952,4 M Ft) projektmenedzseri, a KEOP-

7.1.0/11 (57,9 M Ft) projektmenendzseri feladatainak megvalósítása, KEHOP-2.2.1 projektjének előkészí-

tése során. A projektmenedzsment tagjaként  pedig megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, 

valamint magas színvonalú számítástechnikai és pénzügyi ismeretekkel rendelkezik a projekt pénzügyi 

vezetői feladatainak elvégzéséhez. 

Munkatapasztalat:  15 év 

Munkaidő: 20 óra 
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Név: Ságvári Lászlóné 

Projektben szerepe: pénzügyi asszisztens 

Képzettsége: mérnök, mérnöktanár 

Szakmai tapasztalat: A pénzügyi asszisztensi feladatokat  heti 10 órában a Tapolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal alkalmazásában álló Ságvári Lászlóné látja el, aki 20 éves munkatapasztalata során jelentős tudásra 

tett szert a projektek pénzügyi előkészítése, bonyolítása, elszámolása és menedzselése terén, többek kö-

zött az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben” című TÁMOP-6.1.2 

azonosítójú (115,8 M Ft) projekt elszámolása során, ahol szintén a pénzügyi asszisztensi feladatokat látta 

el. A projektmenedzsment tagjaként  pedig megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, vala-

mint magas színvonalú számítástechnikai és pénzügyi ismeretekkel rendelkezik a projekt pénzügyi asszisz-

tensi feladatainak elvégzéséhez. 

Munkatapasztalat:  20 év 

Munkaidő: 10 óra 

 

Név: Varga Béláné 

Projektben szerepe: szakmai vezető 

Képzettsége: tanár, közoktatás vezető 

Szakmai tapasztalat: A szakmai vezetői feladatokat  heti 40 órában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hiva-

tal alkalmazásában álló Varga Béláné látja el, aki 35 éves munkatapasztalata során jelentős tudásra tett 

szert többek között a TÁMOP-3.2.2 Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a Közép-dunántúli 

régióban, "Hálózatkoordinációs Központ” kistérségi tanácsadója, Munkaszervezet- vezető helyettesi fel-

adatok ellátása, Kistérségi rendezvények szervezése, Kistérségi Közoktatási Intézkedési terv elkészítése, 

módosítása, Kistérségi iskolaigazgatói és óvodavezetői munkaközösség megszervezése és működtetése, 

Tehetségnapok rendezése, Intézmény-átszervezések, pedagógiai programok, szakértői véleményzeések 

terén. A projektmenedzsment tagjaként  pedig megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, va-

lamint magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt szakmai vezetői feladatai-

nak elvégzéséhez, aki korábban Tapolca Város Önkormányzata ÁROP-1.A.3 projektjében szintén a szakmai 

megvalósító csoport vezetője volt.  

Munkatapasztalat:  35év 

Munkaidő: 40 óra 

  

A projektben résztvevők szakmai tudásuk és tapasztalatuk alapján kerültek kiválasztásra, elősegítve az 

előírt feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő ellátását.  
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4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

A projekt konzorciumának tagjai: 

A támogatást igénylő neve:  Gyulakeszi Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15427896-1-19 

Képviselő neve:   Szennyainé Kovács Veronika polgármester 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben 
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

A támogatást igénylő neve:  Lesenceistvánd Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15427827-2-19 

Képviselő neve:   Tóth Csaba polgármester 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben 
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

A támogatást igénylő neve:  Lesencetomaj Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15427834-2-19 

Képviselő neve:   Mészáros László János polgármester 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben 
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

A támogatást igénylő neve:  Monostorapáti Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15427566-1-19 

Képviselő neve:   Takács Péter polgármester 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben 
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
(Bruttó) 
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A támogatást igénylő neve:  Raposka Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15427982-1-19 

Képviselő neve:   Bolla Albert Antal polgármester 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben 
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
(Bruttó) 

 

A támogatást igénylő neve:  Zalahaláp Község Önkormányzata 

A támogatást igénylő adószáma:  15429403-2-19 

Képviselő neve:   Bedő Lajos Sándor polgármester 

Gazdálkodási formakód:  321 - Helyi önkormányzat 

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás 

Átláthatóság:  Törvény erejénél fogva átlátható szervezet 

ÁFA levonási jog: 

A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben 
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
(Bruttó) 

A konzorcium tagjai esetében külön projektszervezet nem kerül felállításra, ezeket a feladatokat – úgy 

mint a projekt szakmai vezetése, valamint a projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatok ellátása – a 

konzorciumvezető látja el.  

 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása 

A projektgazdának az alábbi, hasonló célú fejlesztései voltak a korábbi években, valamint szintén az alábbi 

táblázatban bemutatott tervezett projektjei várnak jelenleg is elbírálásra.  

A projektgazda emellett szorosan együttműködik a térség többi szereplőjével a jelen lévő problémák meg-

oldása érdekében és kölcsönösen segítik egymás programjait, tevékenységeit. Így szoros kapcsolat alakult 

ki a munkaügyi központtal, a városi kórházzal, az egészségfejlesztési irodával, a helyi LEADER akciócsoport-

tal, és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézettel is.  

Projekt azonosítója Igényelt/megítélt támogatás Projekt státusza 

Egészségre nevelés, szemléletformálás a 

Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézmé-

nyében 

 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662 

Megítélt támogatás: 

10 millió Ft 

Programok, rendezvények kerültek lebo-

nyolításra a Kertvárosi óvodában az egész-

séges életmódra nevelés jegyében.  A 

projekt jelenleg fenntartási időszakban 

van. 

Egészségre nevelés, szemléletformálás a 

Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézmé-

nyében                              

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659 

Megítélt támogatás: 

10 millió Ft 

Programok, rendezvények kerültek lebo-

nyolításra a Barackvirág Óvodában egész-

séges életmódra nevelés jegyében. A 

projekt jelenleg fenntartási időszakban 

van. 
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Tapolcai Óvodák fejlesztése                

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094 

Megítélt támogatás: 

34.448.250 Ft 

A pályázat több fejlesztési lehetőséget 

foglalt magába: intézményi szolgáltatási 

színvonalának növelését, szervezetfejlesz-

tést, új pedagógiai módszereket megismer-

tető továbbképzéseket, eszközbeszerzést 

(pl. udvari játékokat), valamint csalási 

napokat, rendezvényeket a Tapolcai Óvoda 

mind a négy feladat ellátási helyén. A 

projekt jelenleg fenntartási időszakban 

van.  

Tapolca Déli Laktanya barnamezős terüle-

teinek rehabilitációja - I. Ütem  

TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00004 

Igényelt támogatás:                                                                                                 

800.100.000.- (100%) 

A kérelem a hiánypótlást követően a jogo-

sultsági feltételeknek megfelelt, azt dön-

tésre terjesztették fel. 

Tapolca zöld város                                              

TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00007 

Igényelt támogatás: 

296.928.885.- (100%) 

A kérelem a hiánypótlást követően a jogo-

sultsági feltételeknek megfelelt, azt dön-

tésre terjesztették fel. 

A tapolcai szegregátum infrastrukturális 

fejlesztése                            

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00004 

Igényelt támogatás: 

240.796.700.- (100%) 

A kérelem a hiánypótlást követően a jogo-

sultsági feltételeknek megfelelt, azt dön-

tésre terjesztették fel. 

A tapolcai volt honvédségi lesencetomaji 

és tapolcai területeken található ingatla-

nok infrastrukturális fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00005         

Igényelt támogatás:                                                                                                 

800.000.000.- (100%) 

A kérelem a hiánypótlást követően a jogo-

sultsági feltételeknek megfelelt, azt dön-

tésre terjesztették fel 

A tapolcai szegregátum társadalmi felzár-

kóztatása                                           

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 

Igényelt támogatás:              

70 millió Ft (100%) 

A kérelem a hiánypótlást követően a jogo-

sultsági feltételeknek megfelelt, azt dön-

tésre terjesztették fel 

A fent bemutatott projektek – nyertességük esetén – nem okoznak kapacitásproblémát a szervezetnél, 

tekintettel arra, hogy az Önkormányzat már a 2007-2013 közötti időszakban is számos projektet valósított 

meg párhuzamosan. A megfelelő projektmenedszeri és pénzügyi menedzseri humán erőforrás rendelke-

zésre áll.  

 

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS, PROJEKTIRÁNYÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 

4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése 

A megvalósítás során a következő feladatok merülne fel: 

Előkészítő feladatok: 

 projekt megvalósítás ütemezés véglegesítése, 

 iránymutató, ösztönző folyamatok generálása 

 többirányú kommunikáció 

 szakmai teamek kialakítása 

 megfelelő infrastruktúra biztosítása 
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 projektjelentési és adminisztrációs rendszerek életbe léptetése 

 együttműködő partnerekkel kapcsolatépítés és megállapodás 

 külső szolgáltatók kiválasztása 

 

Megvalósítási feladatok: 

 többirányú kommunikáció fenntartása, erősítése támogató szervezet és egyéb együttműkö-

dő/potenciális partnerek felé 

 szakmai egyeztetések, koordináció az együttműködő partnerekkel 

 megvalósítás nyomon követése tagi és összkonzorciumi szinten 

 monitoring rendszer folyamatos működtetése 

 indikátorok folyamatos nyomon követése 

 esetleges korrekciók végrehajtása, módosítási eljárások kezelése 

 

A projekt időszakára külön Konzorciumi Koordinációs Tanácsot alakítunk ki. A projektmenedzsment köz-

vetlen tagjaiként a projektmenedzsert, pénzügyi vezetőt és szakmai vezetőt értjük. Munkájukat az intéz-

mény további területein dolgozó, releváns ismeretekkel bíró kollégák egészítik ki. Az alábbi szervezeti ábra 

szemlélteti a projekt team összeállítását.  

A Projekt végrehajtását irányító szervezet három hierarchiai szintre osztható az elvégzett feladatok, fele-

lősségi körök, és beszámolási kötelezettségeknek megfelelően.  

A szervezet stratégiai szintjén található a Konzorciumi Koordinációs Tanács, melynek tagjai a települések 

vezetői, valamint a projektmenedzser és a szakmai vezető. Ők közösen felelnek a stratégiai döntések 

meghozataláért.  

Őket követi a Projekt menedzsment szint, ami ellátja az általános projekt menedzsment, pénzügyi, jogi, 

közbeszerzési és minőségbiztosítási feladatokat. Az Operatív szint a felel a stratégiai döntések kivitelezé-

séhez szükséges napi teendők elvégzéséért.  

 

Konzorciumi Koordinációs Tanács

Konzorciumvez
ető

Projektmenedz
ser

Szakmai vezető Pénzügyi 
vezető

Pénzügyi 
asszisztens

projektassziszt
ens

Konzorciumi 
tag1

Konzorciumi 
tag2

Konzorciumi 
tag3

Konzorciumi 
tag 4

Konzorciumi 
tag 5

Konzorciumi 
tag 7
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4.4.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása 

A projekt 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt asszisztens, és 1 fő pénzügyi asszisz-

tenssel tervez, akik a projektlebonyolítás szervezéséért, a projektforrások támogatásból történő finanszí-

rozásának biztosításáért, a projekt sikeres lezárásáért felelnek.  

A szakmai megvalósítást 1 fő szakmai vezető irányítása mellett az érintett intézmények munkatársai vég-

zik. Némely specifikus, rendelkezésre nem álló tudást (pl. közbeszerző, stb.) külső szakértők igénybevéte-

lével tervezzük biztosítani.  A projektben tervezett tevékenységeket döntő hányadban az intézmények 

állományában található, saját alkalmazottakból álló munkacsoportok tudják végezni, lévén a projekt olyan 

tevékenységekre irányul, amelynek legfőbb szakértői a szervezeten belül állnak alkalmazásban. 

A projektben résztvevő projektmenedzsment és szakmai vezetők részletesen: 

Név Munkata-

pasztalat 

(év) 

Képzettség Szervezetnél 

eltöltött idő (év) 

Foglalkoztatási 

jogviszony 

Munkaórák 

száma/hét 

Varga Béláné 35 Tanár 4 közalkalmazott 40 

Parapatics Tamás 35 Agrárkémiai mérnök 32 közalkalmazott 20 

Hederics Katalin 10 Közgazdász 5 közalkalmazott 20 

Osztermanné 

Patus Henrietta 

25 Mérlegképes könyve-

lő 

6 közalkalmazott 
10 

Ságvári Lászlóné 20 Mérnök - tanár 2 közalkalmazott 10 

 

4.4.3. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele 

A projekt menedzsment részére az iroda és a kapcsolódó infrastruktúra használata rendelkezésre áll. 

A projektből nem támogatható, de a projektben tervezett tevékenységek végrehajtásához szükséges infra-

struktúrát, eszközöket a konzorcium tagjai biztosítják. A feladatok ellátásához laptopot, valamint 

multifunkciós nyomtatót szerzünk be.  

Tekintettel a projekt méretére és összetettségére, a hatékony menedzseléshez elengedhetetlen belső 

kommunikációs adatbázis, dokumentumkezelő-, valamint projekt tervezési, illetve monitoring rendszer 

felállítása és működtetése, mint pl. online kollaborációs alkalmazások. Az adatbázis, valamint a munkaterv 

alapján alakíthatóak ki és irányíthatók azon belső és külső szakértői csoportok, akik egy adott tevékenysé-

géhez kapcsolódóan látnak el feladatokat.  

 

4.4.5. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása 

A Projekt végrehajtásához minden (a szervezeti ábrában is feltüntetett szereplőnek) biztosítani kell a fel-

adata elvégzéséhez szükséges eszközöket, legyen az hardware vagy software. A Projekt nem rendelkezik 

extra eszköz igénnyel, de mindenképp szükséges az együttműködő csoportok számára projekt iroda bizto-

sítása, ahol az összes irodai munka elvégzésének technikai feltételei adottak a nyomtatástól, a scannelésig. 

Biztosítani kell továbbá irodai és online kollaborációs szoftverek futtatására alkalmas számítástechnikai 

eszközöket, illetve e-mail és telefonos elérhetőséget. 
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4.4.6 A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása 

Jelen projektmenedzsment fejezet általános jelleggel a következőket javasolja alkalmazásra minden érin-

tett munkatárs számára 

Külső kommunikáció 

Ahhoz, hogy a fejlesztési folyamat és a végeredményeként megszülető majd megvalósuló projekt külső 

szervezetek, intézmények számára is ismertté, ezáltal támogathatóvá váljon, szükséges annak hatékony 

külső kommunikációja is.  

A menedzsment a projekt keretében számos külső szervezettel tartja a kapcsolatot. A menedzsment, 

megvalósítók minden tagja magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy az alábbi szervezetekkel kiemelten 

együttműködő kommunikációt folytasson és ahol előírás jelentéstételi kötelezettségének – a projektme-

nedzseren keresztül illetve tudomásával – eleget tegyen: 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 annak releváns szervezeti egységei, melyek irányába beszámolási kötelezettséggel az érintettek 

felé elsődlegesen a vezető projektmenedzser tartozik; 

 annak releváns szervezeti egységei, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív 

program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének 

biztosítása 

Egyéb jelen pontban fel nem sorolt, de az Útmutatóban, külső szabályozókban, törvényekben, kötelezett-

ségvállalásokban (különösen a Támogatási Szerződésben és annak mellékleteiben) és a jelen dokumen-

tumban nevesített szervezetek, cégek, magánszemélyek stb.;  

A projekt a beszámolási, jelentéstételi és tájékoztatási kötelezettségek külsőleg szabályozott előírásait 

alkalmazza és tesz annak eleget az abban megfogalmazottak szerint. 

 

Belső Kommunikáció 

A projekt belső kommunikációja, azaz a projekt tervezésében és lebonyolításában resztvevő szakemberek 

közötti belső információáramoltatás a hatékonyság egyik legfontosabb eszköze. A projektek tervezésénél 

elengedhetetlen feltétel a projektet tervezők, a különböző szakterületek képviselői, a gazdasági-pénzügyi 

oldalt képviselő szakértők és a döntéshozók közötti eredményes kapcsolattartás. A projekt keretében a 

következőket tervezzük:  

 Személyes egyeztetések/megbeszélések: A hatékony belső kommunikáció érdekében és az ütem-

terv tarthatósága tekintetében a menedzsment és minden a projektben érintett szervezeti mun-

katárs illetve szervezeti egység rendszeres időközönként megbeszélést tart. 

 Írásos kapcsolattartás: Az írásos kapcsolattartás elősegíti, hogy a projekttervezés szereplői mind-

végig naprakész, dokumentált, aktuális információkkal rendelkezzenek a projektről, és ennek tu-

datában folytassak a tervezést.  

 Adatbázisok, támogató szoftverek: Tekintettel a projekt méretére és összetettségére, a hatékony 

menedzseléshez elengedhetetlen belső kommunikációs adatbázis, dokumentumkezelő-, valamint 

projekt tervezési illetve monitoring rendszer felállítása és működtetése, mint pl. online kollaborá-

ciós alkalmazások  
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 Dokumentáció: A projektben jelentkező dokumentáció esetében általános elvárás, hogy azokban 

beazonosítható legyen a projekthez kapcsolódás és az arculati elemeknek megfeleljenek.  

 Projekt pénzügyi és szakmai dokumentáció: A támogatás lehívásához kapcsolódóan benyújtott ki-

fizetési kérelmek, beszámolók eredeti példányát, az alátámasztó dokumentáció másolati példá-

nyát a projekthez kapcsolódóan projekt pénzügyi dokumentációban, elkülönítetten őrizzük a 

támogatási szabályoknak megfelelően.  

 Projekt dokumentáció: A projektben keletkező szakmai dokumentumok, tanulmányok, elemzések, 

egyéb szakmai tevékenységet alátámasztó dokumentumok ott kerülnek megőrzésre, ahol a szak-

mai teljesítések igazolása megtörténik. 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak eredmé-

nyeit minél többen megismerjék, a projektgazda a kommunikációs eszközök segítségével minél szélesebb 

körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvaló-

sult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy a projekt EU támogatásból valósult meg. A konzorcium szem 

előtt tartja, hogy a jól megszervezett kommunikációs tevékenységének eredménye a projekten túlmutatva 

a jövőben is segítheti majd az eredmények fenntartását, további fejlesztését azáltal, hogy a tevékenységek 

széleskörű publikálása során olyan piaci csatornák is megnyílhatnak, melyekkel a jelenben még nem ter-

veztek. 

A projekt eredményeinek megosztása szükséges a gazdasági és intézményi szereplőkkel egyaránt. Egyrészt 

az együttműködő, illetve támogató partnerek tájékoztatása és az elért eredmények kommunikálása az, 

ami elősegíti a további együttműködést, alapfeltétele a kölcsönös kommunikációnak, másrészt a megfele-

lő csatornák alkalmazásával további célcsoportok érhetőek el.  

A projektgazda a projekt megvalósítása során vállalja a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoz-

tatási és nyilvánossági kötelezettségek betartását, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott 

módon és tartalommal információt nyújt. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket 

a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. dokumentum és a „Széchenyi 2020 arculati kézi-

könyv” c. dokumentumban foglaltak szerint fogja elvégezni. 

 

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 

A projekt „A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” útmutató alapján az abban szereplő 

„Egyéb fejlesztés 150-500 millió Ft” csomag megvalósítása szükséges: 

A projekt előkészítés során használt kommunikációs eszközök 

1. Kommunikációs terv készítése 

2. 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt 

pénzügyi zárásáig. 

A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök 

3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 

4. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (C típus) elkészítése és elhelyezése 

5. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (professzionális fotó). 

A projekt megvalósítását követően használt kommunikációs eszközök 

6. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. 

7. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 

8. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése. 
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5.2. A  CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 

KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

A kommunikációs eszközök céljai a projekt szempontjából: információközlés, tájékoztatás, a valóság be-

mutatása, megismertetése, a pozitív értékek képviselete, népszerűsítése, kapcsolatteremtés, vélemények, 

nézőpontok megjelentetése, ezek ütköztetése, szolgáltatás. 

A kommunikációs tevékenységekkel a célcsoportoknál az alábbi célokat tervezzük elérni: 

 megértés 

 bizalom 

 megismertetés 

 együttműködés 

 támogatás kialakítása, erősítése és fenntartása 

 

5.2.1. A hatékony kommunikáció feltételei 

A hatékony és sikeres kommunikáció alapszabályai közé tartozik, hogy a PR szakembernek mindig a lehető 

legtöbb információt közvetíti a közvélemény felé. A fél-információk a program hitelrontását jelentheti és a 

PR tevékenység céljával ellentétes hatást érhet el. Ahhoz, hogy a célcsoportoknál kellő hatás legyen elér-

hető, az üzenetnek érthetőnek, egyszerűnek és lényegre törőnek kell lennie. Az üzenet ne legyen nagyon 

különleges, de ne legyen semmitmondó sem. Kerülni kell a túlzásokat és az erőszakos kommunikációt. Az 

üzenetek kialakítása és megfogalmazása közben figyelembe kell venni a célcsoportok eltérő tulajdonsága-

it, igényeit, a nemek és korok okozta különbségeket, a hozzáállás, beállítottság és attitűdök eltéréseit. 

A hatékony kommunikáció kiteljesedése érdekében az egyoldalú kommunikáció helyett erősíteni kell a 

párbeszédet, időt kell szakítani a célcsoportok véleményének meghallgatására.  

A kommunikációt ennek megfelelően folyamatosan, pozitívan, építő jelleggel és a lehetőségekhez mérten 

proaktívan és cselekedetre ösztönzőleg próbáljuk végrehajtani. 

 

5.2.2. Célcsoportok 

Közvetlen célcsoport 

Hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgo-

zók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségiek, etnikumok. A társadalmi együttélés, fel-

zárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő 

teljes lakosság.  

Üzenet Érintettek kommunikációs szempontú elemzése 

 Társadalmi felzárkózás elősegítése 

 Területi különbségek csökkentése 

 A minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés javulása 

 A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakem-
berhiány enyhítése 

 HH csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, 
munkaerőpiacon való megjelenés elősegítése 

 Kisközösségek társadalom-szervező szerepe erősödik 

  A projekt során megvalósuló fejlesztések eredményei hozzá-
járulhatnak ahhoz, hogy az új rendszer létjogosultságát, elő-
nyeit és pozitív hatásait megerősítsék és az érintett 
célcsoportokkal elfogadtassák. 

 A projekt kommunikációs üzeneteinek hatására a célcsoport 
megismeri a projekt szükségességét, a benne rejlő lehetősé-
geket, feladatokat, hosszú távú hatásokat.  

 Várható reakciók: Együttműködés/ Közömbös-
ség/Bizonytalanság/ Elutasítás 
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Közvetett célcsoport:  

A programban résztvevő szakemberek (például: tanulási tanácsadók, oktatók) és partnerség építés során bevont 

helyi közösség tagjai, együttműködő szervezetek 

 

 

5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 

Belső kommunikációs eszközök 

A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók– környezettudatossági szempontokra is tekintettel – 

elektronikus levelezés útján tartják egymással a kapcsolatot, a szükséges anyagokat elektronikus úton 

továbbítják. A belső kapcsolattartás telefonon, illetve személyesen is történik. 

A projektmenedzser által meghatározott esetekben az adatszolgáltatást eredeti nyomtatott irat, illetőleg 

eredeti okirat formájában kell teljesíteni. 

 

Külső kommunikációs eszközök 

A fejezetben bemutatásra kerül a közvetlen és közvetett célcsoportokhoz és célokhoz leginkább illeszkedő 

kommunikációs eszközök és csatornák, és azokat elemezve kerül meghatározásra, hogy melyekkel érhető 

el a legnagyobb eredmény az adott célcsoport vagy cél elérése érdekében. 

Célcsoportok Eszközök 

Közvetlen célcsoportok 

képzések, workshopok 
Szakértői fórumok 
Hírlevél 
Online felületek 
Sajtómegjelenések 

Közvetett célcsoportok 

Szakmai fórumok 
Szakmai workshopok 
Hírlevél 
Online oldal/aloldal: Cikkek, beszámolók, 
Sajtómegjelenések, 

 A vidék megtartó képessége erősödik 

 A kultúrák közötti párbeszéd erősödik 
 

 Reakciók kezelése: kommunikációs és kríziskommunikációs 
stratégia alapján. 

üzenet: Érintettek kommunikációs szempontú elemzése 

 A társadalmi leszakadás csökkenetése 

 A képességek szerinti boldogulás esélyének növelése 

 Szegregáció csökkentése 

 Esélyegyenlőség megteremtése 

 Interkulturális fejlesztések elősegítése 

 Egyénre szabott folyamatok, jó gyakorlatok elterjesz-
tése 

 A fejlesztés megvalósítása során fontos a partnersé-
gen végzett, konszenzuson alapuló együttműködés 

 

  A projekt során megvalósuló fejlesztések eredményei hozzá-
járulhatnak ahhoz, hogy az új rendszer létjogosultságát, elő-
nyeit és pozitív hatásait megerősítsék és az érintett 
célcsoportokkal elfogadtassák. 

 A projekt kommunikációs üzeneteinek hatására a célcsoport 
megismeri a projekt szükségességét, a benne rejlő lehetősé-
geket, feladatokat, hosszú távú hatásokat.  

 Várható reakciók: Együttműködés/ Közömbös-
ség/Bizonytalanság/ Elutasítás 

 Reakciók kezelése: kommunikációs és kríziskommunikációs 
stratégia alapján. 
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Érintettek 

Kiadványok 
Hírlevél 
Online felületek 
Sajtómegjelenések 

 

5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

2017. III. 

negyedév – 

2020. III. 

negyedév 

Internetes honlap 

(aloldal) létrehozás és 

üzemeltetés 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közvetett 

célcsoport, és az érintettek 
Internetes honlap 

Projektme-

nedzsment 

2017. III. 

negyedév 

Sajtóközlemény projekt 

indítás 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közvetett 

célcsoport, és az érintettek 
Sajtóközlemény 

Projektme-

nedzsment 

2017. III. 

negyedév – 

2020. III. 

negyedév 

Sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Projekt megvalósítók, támoga-

tó 
Dokumentálás 

Projektme-

nedzsment 

2017. III. 

negyedév 

„C” típusú tábla elkészí-

tése és kihelyezése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közvetett 

célcsoport, és az érintettek 
„B” típusú tábla 

Projektme-

nedzsment 

2017. III. 

negyedév – 

2021. III. 

negyedév 

Fotódokumentáció 

készítése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közvetett 

célcsoport, és az érintettek 
Fotódokumentáció 

Projektme-

nedzsment 

2020. III. 

negyedév 

Sajtóközlemény pro-

jektzárás 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közvetett 

célcsoport, és az érintettek 
Sajtóközlemény 

Projektme-

nedzsment 

2020. III. 

negyedév 
TÉRKÉPTÉR feltöltése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közvetett 

célcsoport, az érintettek és a 

projekt megvalósítók, támoga-

tó 

TÉRKÉPTÉR 
Projektme-

nedzsment 

2020. III. 

negyedév 

„D” típusú tábla elkészí-

tése és kihelyezése 

Kötelező nyilvános-

ság biztosítása 

Minden közvetlen, közvetett 

célcsoport, és az érintettek 
„D” típusú tábla 

Projektme-

nedzsment 

 

Mellékletek:  

1. A támogatható tevékenységek keretében biztosítható ösztöndíjak feltételrendszere  

2. A tervezett eszköz beszerzések részletes bemutatása, és azok szükségességének indoklása. 

3. A humán közszolgáltatások körében beazonosításra került hiányosságok javítására irányuló, a fej-

lesztéssel érintett intézmények tekintetében a feladatok átszervezésével, új munkakörök kialakítá-

sával, betöltésével megvalósuló szervezetfejlesztési intézkedéseket bemutató koncepció 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet: A támogatható tevékenységek keretében biztosítható ösztöndíjak 

feltételrendszere 

 

Támogatás típusa:  Középfokú tanulmányokat elősegítő támogatás (ösztöndíj), Tapolca város 

Jogosultak köre:  Tanulást elősegítő támogatásban részesíthető az a 22. életévét be nem töltött, 

10., 11. és 12. évfolyamos tanuló, aki: 

a) tanulói jogviszonyban áll érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rend-
ben működő tapolcai középfokú oktatási intézménnyel, 

b) saját maga, valamint szülője vagy törvényes képviselője az adott iskolai tan-
év első napján a konzorcium településein lakóhellyel rendelkezik és életvitel-
szerűen Tapolcán él, 

c) legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredményt ért el az előző tanév végén, amely 
átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik bele, 

d) az előző tanévben igazolatlan hiányzása nincs. 

Támogatás időtartama: A támogatás az adott tanév szeptember 1-jétől június 30-ig jár. 

A támogatás mértéke, 

havonta: 

a) legalább 4,9 tanulmányi átlag esetén: nettó 20.000,-Ft 

b) legalább 4,7 tanulmányi átlag esetén: nettó 15.000,-Ft 

c) legalább 4,5 tanulmányi átlag esetén: nettó 10.000,-Ft 

Egyéb támogatás: Az a tanuló, aki az érettségi vizsgán minden tantárgyból jeles érdemjegyet szer-

zett, 50.000,-Ft egyszeri támogatásban részesül. 

A jogosultság megszűné-

se:  

A tanuló köteles bejelenteni lakóhelyének, életvitelszerű helyben tartózkodásá-

nak, vagy tanulói jogviszonyának megszűnését. A támogatásra való jogosultság a 

változás napjával szűnik meg. 

 

Előzetes kalkuláció: 

fő átlag havonta/fő havonta 
évente  
(10 hó) 3 év 

15 4,5              10 000                     150 000            1 500 000                   4 500 000     

5 4,7              15 000                       75 000                750 000                   2 250 000     

3 4,9              20 000                       60 000                600 000                   1 800 000     

10 érettségi jeles                     50 000                500 000                   1 500 000     

      Összesen:        3 350 000                 10 050 000     
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2. sz. melléklet: A tervezett eszköz beszerzések részletes bemutatása, és azok 

szükségességének indoklása 

 

A Projekt nem rendelkezik extra eszköz igénnyel, de mindenképp szükséges az együttműködő csoportok 

számára projekt iroda biztosítása, ahol az összes irodai munka elvégzésének technikai feltételei adottak a 

nyomtatástól, a scannelésig. Biztosítani kell továbbá irodai és online kollaborációs szoftverek futtatására 

alkalmas számítástechnikai eszközöket, illetve e-mail és telefonos elérhetőséget. 

A projekt egésze vonatkozásában a feladatok ellátásához laptopot és ehhez szükséges szoftvert, valamint 

multifunkciós nyomtatót, fényképezőgépet, valamint telefonokat szerzünk be.  

A beszerzendő eszközök szükségesek a projekt méretére és összetettségére való tekintettel.  

 

Az öt darab notebook és telefon a munkavégzéshez elengedhetetlen, azokat a következő, a projektben 

érintett dolgozók fogják mindennapi tevékenységünkhöz használni: 

 Szakmai vezető 

 Közösségszervező  

 Közösségszervező  

 Ifjúsági referens 

 Ifjúsági referens 

 

A fényképezőgép megkönnyíti a rendezvények, programok fotódokumentációjának megbízható és haté-

kony rögzítését. A nyomtató elengedhetetlen eszköz egy pályázat tökéletes megvalósításához, a megfelelő 

színvonalú dokumentáláshoz, elszámolásokhoz, valamint a szakmai tevékenységek megfelelő előkészíté-

séhez és utómunkáihoz. 

 

A beszerzendő termékek részletes leírása: 

 

Termék megnevezése 
Egységár 

(Ft) 

Meny-

nyiség 

(db) 

Nettó vé-

telár (Ft) 
Áfa (Ft) 

Bruttó 

vételár 

(Ft) 

1. Dell Vostro 3568 fekete 

színű notebook 

157 000 5 785 000 211 950 996 950 

2. HP Color LaserJet Pro 

M477fdw színes A4 lé-

zer MFP 

157 000 1 157 000 42 390 199 390 

3. Panasonic  

DMC-TZ70EP-K Fekete 

digitális fényképezőgép 

94 401 1 94 401 25 488 119 889 

4. Samsung Galaxy J3 SM-

J320F/DS (2016) Dual 

SIM 8GB fekete 

okostelefon 

40 000 5 200 000 54 000 254 000 
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5. Microsoft Office 2016 

Otthoni és kisvállalati 

verzió licenc szoftver 

50 000 5 250 000 67 500 317 500 

Összesen:  1 486 401 401 328 1 887 729 

 

 

A tételek műszaki leírásai külön-külön részletezve (típus, műszaki paraméterek, szakmai jellemzők) az 

alábbiak: 

 

Dell Vostro 3568 fekete színű notebook: 

Intel Core i3-6006U (2.00GHz), 4GB DDR4 2400MHz (1*4GB), 15.6" HD Anti-Glare (1366x768 matt) WLED 

LCD + HD kamera, 1TB 5400rpm SATA HDD, 2GB AMD Radeon R5 M420X grafikus vezérlő (HDMI és VGA 

kimenet), Waves MaxxAudio hangrendszer, 4 cellás akkumulátor 40WHr, DVD+/-RW meghajtó, magyar 

billentyűzet + NumPad, Intel DualBand Wireless-AC 1810 802.11AC + BlueTooth 4.0 Combo, SD kártyaol-

vasó, 2x USB3.0 és 1x USB2.0, 65W AC adapter, 64bit Windows 10 Home HUN, 

 

HP Color LaserJet Pro M477fdw színes A4 lézer MFP: 

27 oldal/perc mono/színes, automatikus kétoldalas nyomtatás, 600x600dpi, 1200 MHz CPU, első oldal: 9 

mp alatt mono/színes, 256 MB memória, 

50+250 lapos lapadagoló (60–200 g/m?), bővíthető max: 850 lap. 150 lapos kimeneti tálca. ADF, síkágyas 

lapolvasó. USB 2.0, Ethernet, WIFI. 10,9 cm-es intuitív érintőképernyő. Lapleíró nyelvek: PCL 6, PCL 5c, HP 

Postscript 3.  

havi terhelhetőség max. 50.000 oldal, ajánlott havi terhelés 750-4000 oldal.  

 

Panasonic DMC-TZ70EP-K Fekete digitális fényképezőgép: 

Formátum: Kompakt fényképezőgép, Érzékelő típus: CMOS, 64GB SD kártya 

Felbontás: 12,10 MP, Optikai Zoom: 30,0 x, Digitális Zoom: 4,0 x 

 

Samsung Galaxy J3 SM-J320F/DS (2016) Dual SIM 8GB fekete okostelefon 

Kijelző méret: 5,0 ", Kijelző felbontás: 1280x720, Magok száma: 4 db,  

Operációs rendszer: Android 5.1 Lollipop, Belső memória: 8,00 GB 
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3. sz. melléklet: A humán közszolgáltatások körében beazonosításra került hiányosságok 

javítására irányuló, a fejlesztéssel érintett intézmények tekintetében a feladatok 

átszervezésével, új munkakörök kialakításával, betöltésével megvalósuló szervezetfejlesztési 

intézkedéseket bemutató koncepció 

 

A projekt keretében alkalmazott iskolai szociális munkás és az iskola pszichológus Tapolca Város Önkor-

mányzatának alkalmazásában fognak állni, viszont helyileg a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-

nél látják el feladataikat. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetet a „Szociális és Egészségügyi 

Alapellátási Társulás” működteti, melynek fenntartói Tapolca Város Önkormányzata, Raposka Község Ön-

kormányzata és Gyulakeszi Község Önkormányzata. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél új 

munkakörök kerülnek így kialakításra, amely a jelenlegi szervezeti rendszerébe illeszkedik. 

A projekt keretében alkalmazott közösségszervezők (2 fő), valamint az ifjúsági referensek (2 fő) pedig a 

100 % -os önkormányzat tulajdonú cégnél, a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgálattó Kft-nél látják el 

feladataikat, szintén Tapolca Város Önkormányzatának alkalmazásában. A Kft. fő feladata a város és térség 

programjainak, rendezvényeinek szervezése, így a plusz 4 fő a vállalkozás jelenlegi szervezeti rendszerébe 

jól illeszkedik.  

Az egyes szakemberek ugyan nem foglalkoztatási jogviszonyban dolgoznak majd a szervezetekkel, belépé-

sük nem jelent szervezeti struktúra változást, mégis szükségesnek látjuk szervezetfejlesztési intézkedések 

meglépését. Ezek a következők: 

 a belépő emberek megismerését, az együttműködést segítő csapatépítő tréning megvalósítása a 

projektmegvalósítás első negyedévében 

 szakmai műhelyek az intézmények és a feladatokat ellátó emberek között a kompetenciahatárok 

tisztázására, feladatmegosztásra, problémák megbeszélésére, jó gyakorlatok megosztására évente 

2 alkalommal 

A tanulmányban bemutatott humánerőforrás hiányra, valamint a jelzett státuszhiányból eredő túlterhelt-

ségre mindenképpen jó hatással lesz a tervezett munkatársak felvétele. Konkrét szervezeti problémával 

nem számolunk a foglalkoztatási formából, a feladatellátási területből, valamit a humánerőforrás hiányból 

kiindulva. 

Egy kritikus pontja lehet a belépő munkatársaknak: a technikai eszközök és a konkrét feladatellátási hely 

(iroda, asztal, szék, laptop, stb.) hiánya, amelyre már előre gondoltunk. A projekt keretében beszerzésre 

kerülnek a munkavégzéshez szükséges eszközök.  

 

A projektben megnevezett projektmenedzser, projektasszisztens, pénzügyi vezető, pénzügyi asszisztens 

és a szakmai vezető mindannyian a Tapolcai Önkormányzat munkatársai. Nyertes projekt esetében a heti 

40 órában foglalkoztatott szakmai vezető jelenlegi munkakörének leadása szükséges, jelenlegi munkakö-

rük betöltésére új munkatársat kell felvenni. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető heti 20 órában 

kerül foglalkoztatásra, ennek megfelelően az ő munkaköreiket úgy kell átalakítani, hogy a jelenlegi felada-

taikból 20 órányit átadjon másnak, vagy egy 20 órás munkaidejű munkatárs felvételére is sor kerülhet. A 

projekt asszisztens és a pénzügyi asszisztens heti 10 órában dolgoznak, jelenlegi feladataik részbeni átadá-

sával el tudják látni az újonnan jelentkező feladatokat.  
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Szervezetfejlesztési intézkedések: 

 munkaköri feladatok meghatározása, feladatok átadása 

 átadás-átvétel felkészítése, megvalósítása 

 menedzsment és szakmai vezető, valamint a szakmai asszisztens munkarendjének, a projektmeg-

valósítást segítő intézkedéseknek megtervezése (pl. rendszeres megbeszélések, belső monitoring, 

találkozók a konzorciumi tagok felelős munkatársaival, stb.) 

 csapatépítő, együttműködést segítő foglalkozás megvalósítása 

Érintett szervezet: Tapolca Város Önkormányzata 

 


