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1 Bevezetés 

Fegyvernek Város Önkormányzata, mint projektgazda 2017 júliusában „Esély Otthon – Esély 
Fegyverneken” címmel pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.11-16 azonosító számú, Esély Otthon című 
pályázati felhívásra, mely 2017.12.04—én pozitív elbírálás után támogatási döntésben részesült. A 
projekt összköltsége 100.000.000 Ft, mely 100%-os állami és Európai Uniós támogatással valósul 
meg. A projekt CÉLJA a fegyverneki fiatal lakosok helyben maradásának elősegítése, támogatása, a 
már elvándorolt fiatalok Fegyvernekre való hazaköltözésének elősegítése lakhatás támogatásával, 
ösztönző rendszer kiépítésével, valamint életpályatervezést segítő helyi szolgáltatásokkal, 
ismeretátadással. A lakhatást biztosító beruházások Fegyverneken, a Szent Erzsébet út 152. és 179., 
valamint a Damjanich J. út 143. szám alatt található ingatlanokon történnek. A projekt és jelen 
dokumentum célcsoportját a fiatalok, a 16-35 év közöttiek alkotják.  

A projekt eredménye képen 32 fő jut lakhatáshoz, minimum 36 fő célcsoportba tartozó fiatal vesz 
részt életpályatervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásában, munkaszerzési ismeretek 
bővítésében. Az ösztönzőben részesített fiatalok száma 32 fő, a hazai és európai foglalkoztatási 
fejlesztési programokba bevont fiatalok száma min. 36 fő. Célcsoportba bevont fiatalok száma 
összesen minimum 180 fő.  Jelen Helyi Ifjúsági Cselekvési Program ennek a projektnek a részeként 
készül el a 2018-2020 időszakra. 

2 Korábbi dokumentumok értékelése 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. pontja a helyi 
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok közé sorolja a sport, ifjúsági ügyeket, melyet tovább nem szabályoz.  

Jelen Helyi Ifjúsági Cselekvési Program alapját a pályázat benyújtásakor készült Szakmai Fejlesztési 
Koncepció adja. Az abban megfogalmazott eszközök és módszertan jelen Cselekvési Programban 
pontosításra kerültek.  

Fegyvernek Város Önkormányzata 2015-ben készítette el Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(későbbiekben HEP), melyet a 85/2015. (VI.18.) számú önkormányzati határozattal fogadott el a 
képviselőtestület. A HEP kitér a 0-18 év közötti gyermekek helyzetére, esélyegyenlőségére, a 
gyermekszegénységre, de a pályázat célcsoportját képező 16/18-35 éves fiatalok helyzetét külön nem 
elemzi. A HEP helyzetelemzés megállapításai között szereplő – az ifjúságra is jelentős hatással bíró - 
problémák az alábbiak: magas a tartós munkanélküliek száma; a roma lakosság 90%-a 
mélyszegénységben él; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma nő; csökken a 
gyermekek száma; a kisgyermekes anyukák nehéz elhelyezkedése, munkába állása; a fogyatékkal élők 
társadalomból való kirekesztése. A problémák megoldására az alábbi intézkedési területeket 
határozta meg a program:  

- Támogatások helyett munka, melynek elsődleges célja a szülők bevonása valamilyen 
foglalkoztatási programba. 

- Bárhol megálljuk a helyünket: A nők elhelyezkedésének támogatása képzésekkel, források 
biztosításával.  

- Mi is szeretnénk dolgozni: Kisgyermekes anyukák munkába állásának segítése. 
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- Nem vagyunk mi sem mások: A társadalomból kirekesztettek segítése, foglalkozások 
szervezése és a társadalomba való beilleszkedés elősegítése számukra. 

- Irány a munkaerőpiac című tevékenység fő célja a roma lakosság – azon belül is a 
mélyszegénységben élők – támogatása pl. képzésekkel, közmunkához való segítéssel.  

- Szeretnénk kitörni program, azaz a tartós munkanélküliek képzési és kitörési lehetőségekkel 
való segítése.  

A HEP 2020-ig hatályos, mely elfogadása óta 2 alkalommal, 2016-ban és 2017-ben került 
módosításra. A módosítások tartalmi elemeket nem, csupán a tervezett intézkedések céldátumait 
aktualizálta. A HEP elkészítésében számos intézményvezető (pl. Művelődési Ház, Gondozási Központ) 
is részt vett, ezáltal biztosítva a minél alaposabb háttérértékelést és a megfelelő beavatkozási 
területek meghatározását.  

Fegyvernek város korábbi ifjúsági cselekvési tervvel, egyéb stratégiával, koncepcióval a témában vagy 
az ifjúsággal kapcsolatban nem rendelkezik. Az Esély Otthon-Esély Fegyverneken című projekt 
keretein belül készülő jelenHelyi Ifjúsági Cselekvési Program(későbbiekben Cselekvési Program) 
megfelelően megalapozott, jól átgondolt, így a jövőben is hasznos alapdokumentumként 
használható. 

Egyéni, az ifjúságot érintő helyi dokumentum a minden évben meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, melyet Fegyvernek Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve ír ki. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A 
pályázatról a www.fegyvernek.hu, valamint a www.emet.gov.hu oldalon tudnak az érdeklődők 
tájékozódni.  

Ezen túlmenően a Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány is támogatja a nappali tagozatos 
fegyverneki tanulókat. Pályázatuk célja a kiváló teljesítményű tanulók teljesítményének elismerése, 
teljesítményük fokozása. A pályázat „A” kategóriájában havi támogatásra pályázhatnak a tanulók, míg 
a „B” kategóriában egyszeri tanulmányi támogatásban részesülhetnek a kiemelkedő teljesítményük 
díjazásaként. A támogatás odaítéléséről és azok összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt. 

 

A HEP 2015-ös elkészítése óta 2 alkalommal volt szükség módosításra, melyek a beavatkozási 
tevékenységek elérési céldátumait érintették. A HEP intézkedéseinek köszönhetően több  különböző 
területen is történik beavatkozás az Önkormányzat részéről a fiatalok helyzetének javítására. Ilyen pl. 
az esélyegyenlőségi program keretein belül a „Mi is szeretnénk dolgozni”, valamint a „Támogatások 
helyett munka” programelemek, melyek a szülők foglalkoztatási programba való bevonását, valamint 
a kisgyermekes anyukák munkába állását segíti. Ezen intézkedések célcsoportjai sok esetben 
megegyeznek a pályázat max. 35 éves célcsoportjával, de más hatásterületek bevonásával 
támogatják a közös célok elérését. 

A 2020-is érvényes HEP intézkedéseinek megvalósítása a tervek és ütemezések szerint halad. A 
dokumentum felülvizsgálata és szükség szerinti aktualizálása, valamint Képviselő-testület általi 
elfogadása ezt követően lesz aktuális. Ezen időszakig szükség esetén, indokolt esetben módosítása 
lehetséges, melyet önkormányzati határozatban fogad el a Képviselő-testület. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása, 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre, 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 

 

A program elfogadását megelőzően biztosított szélesebb körben is a véleménynyilvánítás a 
dokumentummal és az abban foglaltakkal kapcsolatban, melyre a nyilvános fórumok megtartatása 
kínál lehetőséget. A HEP mindenkor elérhető a város hivatalos honlapján, a www.fegyvernek.hu 
oldalon, így bárki számára megtekinthető és letölthető.  

3 Helyzetelemzés 

3.1 A település általános jellemzői 

A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Fegyvernek népességszáma az utóbbi 
években csökkenő tendenciát mutat. A város állandó népessége a 2011. évi népszámlálás szerint 
6.810 fő, a lakónépessége 6.507 fő, így a megye állandó népességének 1,73%-a, a lakónépességének 
1,68%-a él a Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területének 1,28%-át kitevő városban. 

A népszámlálási adatok alapján vizsgált időszak alatt – 2001 és 2011 között – 6%-kal csökkent a 
lakónépesség, amely az elvándorlásnak és a természetes fogyásnak köszönhető. Az ezt követő 
években a csökkenő tendencia folytatódott, 2015-ben a lakónépesség csupán 6324 fő, az állandó 
népesség 6851 fő volt.  
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1. ábra Fegyvernek demográfiai helyzete 2001 és 2015 között 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

2012 és 2016 között körülbelül 4%-os negatív változás figyelhető meg az összes lakónépesség 
számában Fegyverneken, ugyanis 6659 főről 6408 főre csökkent a számuk. Továbbá megállapítható, 
hogy 2012-ben a célcsoport 18-35 éves korosztály aránya 24,3% volt a teljes lakónépességhez 
viszonyítva, míg 2016-ban ez az érték kevesebb, 22,4%-ra tehető. Ezen különbség annak köszönhető, 
hogy bár az összes lakónépesség negatív változást realizált, de a célcsoportban (vagyis a 18-35 
évesek körében) nagyobb mértékű csökkenés volt megfigyelhető 2012 és 2016 között – számuk 
1617 főről 1437-re esett, amely 12,5%-os negatív változást jelent. 

2. ábra Fegyvernek fiatal és összes lakónépességének aránya 2012 és 2016 között 

 
Forrás: Belügyminisztérium; Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Személyes Ügyfélszolgálati és 

Okmányügyeleti Főosztály; Személyi Okmányok Osztálya 

Eltérés található a nők és férfiak számának alakulásában is a lakónépesség tekintetében. 2012-ben a 
férfiak aránya a teljes lakónépességhez viszonyítva 49,5%, míg a 18-35 éves korosztályban arányuk 
55,1%. 2016-ban ez a szám a teljes lakónépességhez viszonyítva körülbelül 49,7%, a célcsoporton 
belül pedig 54,8%. 2012 és 2016 között a férfi lakónépesség száma a célcsoporton belül 891 főről 
788-ra csökkent, míg a nők száma 726 főről 649 főre csökkent. 

5500

6000

6500

7000

7500

8000

Lakónépesség száma (fő) Állandó népesség száma (fő)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2012 2013 2014 2015 2016

La
kó

né
pe

ss
ég

 (f
ő)

Lakónépesség
összesen

18-35 éves
lakónépesség összesen



Helyi Ifjúsági Cselekvési Program 

Fegyvernek Város Önkormányzat   8 

3. ábra Fegyverneki fiatal nők és férfiak aránya a 18-35 éves lakónépességhez viszonyítva 2012 és 2016 között 

 
Forrás: Belügyminisztérium; Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Személyes Ügyfélszolgálati és 

Okmányügyeleti Főosztály; Személyi Okmányok Osztálya 

Az állandó lakosok száma 2012-ben Fegyverneken 6993 fő volt, amely a 2016-os évre 6774 lakosra 
csökkent – ez 3,23%-os negatív irányú változást jelentett. A 18-35 éves állandó lakosságának száma 
2012 és 2016 között 11,38%-os csökkenést realizált – 1772 főről 1591-re. 

 

Fegyvernek gazdaságát 675 regisztrált, ebből 193 működő vállalkozás alkotta a KSH 2014. évi 
vállalkozási adatai szerint. A városban mindössze 2 db közepes méretű, 50 főnél több embernek 
munkát adó vállalkozás van, a jellemző vállalkozásméret az 1-9 fő (mikrovállalkozások) Fegyverneken.  

Fegyvernek mezőgazdasági jellegű település, az utóbbi időkben viszont egyre jobban áttevődik a 
hangsúly a tercier szektorra, a foglalkoztatottak száma és aránya folyamatosan nő ebben a 
nemzetgazdasági ágazatban.  

1. táblázat Legnagyobb adózó és foglalkozató cégek Fegyverneken 

Név Főtevékenység 
Adózott 

eredmény 
(eFt) 

Átlagos 
statisztikai 

létszám 

Z.ZS. Mélyépítő Betéti 
Társaság 

4221 Folyadék szállítására szolgáló 
közmű építése 1.330 16 

Simplex-Service Kft. 4621 Gabona, dohány, vetőmag, 
takarmány nagykereskedelme 5.438 13 

MERVAI Gyógyszertár Bt. 4773 Gyógyszer-kiskereskedelem 4.819 5 
Kovács család Gyógyszertár 
Kft. 

4773 Gyógyszer-kiskereskedelem 14.683 5 

KUNSZÖV Textilruházati Kft 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: 
munkaruházat) 6.083 184 

LADÁNYI és Társa Építőipari 
Betéti Társaság 

4120 Lakó- és nem lakó épület 
építése 25.508 4 
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Név Főtevékenység 
Adózott 

eredmény 
(eFt) 

Átlagos 
statisztikai 

létszám 

KRUPATECHNIKA KFT. 5229 Egyéb szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 2.675 19 

KUNHALOM AGRÁRIA Kft. 0141 Tejhasznú szarvasmarha 
tenyésztése 8.680 49 

JANCSÓ és Társa Kft. 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), 
hüvelyes növény, olajos mag 
termesztése 

1.117 8 

Hermann Kft. 2561 Fémfelület-kezelés 53.857 48 
Fegyvernek és Vidéke 
Körzeti Takarékszövetkezet 

6419 Egyéb monetáris közvetítés -86.179 55 

Fegyivill 2000 Bt. 4321 Villanyszerelés 16.652 10 
FEGYKER Fegyverneki Kft. 5630 Italszolgáltatás 600 2 
EDIT TRANS Kft. 4941 Közúti áruszállítás 6.165 11 
BERVENT Kft. 2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-

szabályozó gyártása 10.983 8 

Fegyverneki Autójavító Kft 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás 10.404 13 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A munkanélküliség alakulása Fegyverneken változó képet mutat az elmúlt 5 év adatait vizsgálva. 
2013. I. negyedévében kiugróan magas volt a regisztrált munkanélküliek száma a városban – 
pontosan 693 fő –, amely létszámnak majdnem a fele, 302 fő volt 180 napnál régebb óta regisztrált 
álláskereső. 2013. II. negyedévében már csupán 307-en, tartósan pedig 117-en voltak regisztrált 
munkanélküliek – amely csökkenés egyrészt a fellendülő közmunkaprogramnak volt köszönhető. 
Ezen időszakot követően a foglalkoztatottak száma, így az álláskeresők létszáma is folyamatosan 
változott, 2014 I. negyedévében közel 400 fő vált regisztrált munkanélkülivé, 2014 III. negyedévében 
viszont 157-en tartoztak ezen csoportba. 2016 I. negyedévéig nőtt, onnantól ismét csökkent a 
munkanélküliek száma, majd 2017-ben ismét növekedés indult. 
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4. ábra Regisztrált munkanélküliek száma, álláskeresési segélyben részesülők és járadékra jogosultak száma 
Fegyverneken (2013-2017) 

 
Forrás:Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

Az előzőleg bemutatott időszakban az összes regisztrált munkanélküliek számához viszonyítva 
hasonlóan alakult a 39 év alattiak foglalkoztatási viszonyának alakulása, amely számbeli 
ingadozásokat az 5. ábraszemléltet. 

5. ábra39 évnél fiatalabb munkanélküliség aránya a teljes regisztrált munkanélküliek számához viszonyítva Fegyverneken 
(2013-2017) 

 
Forrás:Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

Az iskolai végzettség és a munkanélküliség között összefüggés található. A legnagyobb arányban az 
általános iskolát végzettek válnak regisztrált munkanélkülivé, míg a technikumi, főiskolai, egyetemi 
végzettségűek száma a legalacsonyabb a regisztrált munkanélküliek között. 
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6. ábra Munkanélküliek megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség tekintetében Fegyverneken (2013-2017) 

 
Forrás: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

2017 első két negyedévét megvizsgálva pontosan megmutatkoznak a különbségek. Az első és a 
második negyedévben az általános iskolát végzettek száma volt a legmagasabb a regisztrált 
munkanélküliek között, 99, valamint 124 fő. A szakmunkásképzőt végzettek száma volt a második 
legnagyobb, 38 és 28 fővel. Ezt követi a szakközépiskolai végzettségűek aránya, számuk a két 
negyedévben 27 és 20 fő volt. A 8 általánosnál alacsonyabb, a szakiskolai, a gimnáziumi 
végzettségűek száma 20-20 fő alatt volt a vizsgált időszakban. Alacsony számmal (5 és 3 fő) voltak 
jelen a technikumi végzettséggel rendelkező álláskeresők, valamint a főiskolai végzettséggel 
rendelkezők (2 fő). Egyetemi végzettségűek pedig nem voltak regisztrált munkanélküliek a vizsgált 
időszakban. 
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7. ábra Munkanélküliek megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség tekintetében Fegyverneken 2017 I-II. 
negyedévében 

 
Forrás: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

A strukturális változások, a környező és tágabb térség elszívó hatása, valamint a helyi szakemberek 
elöregedése miatt az elmúlt években számos területen alakultak ki hiányszakmáka településen.  A 
hiányszakmák meghatározásánál több módszeris felhasználásra került. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (www.iparkamaraszolnok.hu) rendelkezésre állnak a 
2017-2018, valamint a 2018-2019 időszakra meghatározott hiányszakmák. A dokumentumokból jól 
látszik, hogy leginkább a szakmunkásokból (pl. burkoló, ipari gépész, kőműves, villanyszerelő), 
valamint szakképesítést igénylő szakmákból (pl. ápoló, szociális gondozó és ápoló)van hiány a 
megyében. A megyei lista által felsorolt szakmák jól lefedik a városi hiányt is, így a lista felhasználható 
Fegyvernek esetében is. A feltárásban a helyi vállalkozók, valamint a fiatalok is bevonásra kerültek. A 
vállalkozók megkeresése email, illetve levél formájában történt. A visszaérkezett vélemények alapján 
az alábbi hiányszakmák kerültek meghatározásra: asztalos, gyógyszerész és gyógyszertári 
szakasszisztens, gázvezeték szerelő/csőszerelő villanyszerelő, autóelektronikai műszerész, 
autószerelő, autófényező, karosszérialakatos, informatikus, mezőgazdasági növénytermesztő gépész, 
általános üzemi karbantartó, valamint épület gépész és karbantartó. Ezen beérkezett vélemények, 
dokumentumok, valamint a helyi igények figyelembe vételével kerülnek meghatározásra jelen 
projekt keretében a hiányszakmák. Az ösztöndíjrendszer kiépítése során az így meghatározott 
hiányszakmákat tanulók támogatására kerül sor.  

3.2 Települési ifjúság – a 18-35 éves fiatalok – helyzete 

Fegyverneken a fiatal korosztályba tartozó lakónépesség száma az utóbbi években jelentős 
mértékben csökkent. Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy a referenciaértékként vett 2012-s 
adatokhoz viszonyítva a létszámuk 2016-ra közel 11%-kal csökkent. Ez a szám a valóságban még 
nagyobb, számokban még ennél is jelentősebb csökkenés figyelhető meg. A célcsoportos egyeztetési 
fórumon is elhangzott, hogy sok fiatal lakcím szerint még mindig Fegyvernekre van bejelentve – 
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ennek megfelelően a statisztikai adatok fegyverneki lakosnak számolják –, ám a valóságban más 
településeken élnek és dolgoznak vagy tanulnak.  

2. táblázat A 18-35 éves korosztály Fegyverneken 

Évek 
Állandó 
lakosság 
összesen 

18-35 éves 
korosztály 
összesen 

Számuk százalékos 
változása 2012-höz 

viszonyítva 

2012. 6993 1772 100% 
2013. 6965 1720 97,07% 
2014. 6934 1670 94,24% 
2015. 6851 1626 91,76% 
2016. 6774 1591 89,79% 

Forrás: Belügyminisztérium; Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Személyes Ügyfélszolgálati és 
Okmányügyeleti Főosztály; Személyi Okmányok Osztálya 

Fegyverneken két közoktatási intézmény működik: a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, 
valamint az Orczy Anna Általános Iskola. Ezen túlmenően középfokú, valamint felsőfokú oktatás nem 
működik a városban. Így a fegyverneki diákok az általános iskola elvégzése után kénytelenek más 
településekre átjárni, hogy közép- és felsőfokú oktatásban részesülhessenek. E tényező is nagyban 
hozzájárul a fiatalok elvándorlásához. 

Fegyverneken egy óvoda, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde működik, mely önkormányzati 
fenntartású, az alapító okiratok szerint összesen 280 férőhely áll rendelkezésre. Alapfeladatai közé az 
óvodai nevelés és bölcsődei ellátás tartozik. A férőhelyek kihasználtsága összességében nem 100%-
os, mivel 2016-ban 250 gyermek járt óvodába, de nincs sok szabad kapacitás. Fegyverneken 100 
óvodásból 31 hátrányos helyzetű. Az intézmény jelenleg 4 feladatellátási helyen működik a városban: 
Szent Erzsébet út 88., Ady Endre út 53., Szent Erzsébet út 144. és Felszabadulást út 88. Családi 
napközi a településen nem működik. 

Az általános iskolai nevelés a városban az Orczy Anna Általános Iskolában biztosított, melynek 
fenntartója a Klebelsberg Központ Karcagi Tankerületi Központja. Ellátott feladatai közé tarozik az 
általános iskolai nevelés-oktatás (alsó és felső tagozat), az egyéb sport feladat, valamint az egyéb 
kulturális feladat. Az intézmény 8 feladatellátási hellyel rendelkezik, melyek közül 6 db található a 
városban, ezen kívül 1 Örményes és 1 Kuncsorba településeken.  

Az általános iskolai tanulók száma Fegyverneken az évezred elején még meghaladta a 800 főt, 2015-
re már 553 főre csökkent a számuk. A tanulók közel fele hátrányos helyzetűnek minősül. Az első 
osztályos gyerekek száma 75 fő körül alakul évente. Gyógypedagógiai ellátásban 2009-ban 3 fő 
részesült. A tanulók nagyjából fele a tanórák után napköziben az iskolában marad, több mint 280 
gyermek felügyeletéről kell gondoskodni a délutáni órákban is. A fegyverneki iskola népszerű a 
környező településeken is, naponta 58 gyermek jár be a város iskolájába. Az alsó és felső tagozatos 
gyerekek száma között 2015-ben közel 30 fő különbség volt. 

Az alábbi táblázat a célcsoportot megelőző korosztályok szociális helyzetét mutatja be, mely jelentős 
csökkenő tendenciát mutat a célcsoportként megfogalmazott 18-35 éves korosztály számára az 
elkövetkezendő évekre. A táblázatból láthatjuk, hogy egyre kevesebb a bölcsődébe beírt gyermekek 
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száma. Folyamatos csökkenés figyelhető meg az óvodába beírt, valamint az általános iskolai tanulók 
számában is. Ezzel párhuzamosan csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek/diákok száma is, 
melynek százalékos aránya viszont jelentős mértékeket ölt. Összességében elmondható, hogy a 
gyermekek, fiatalok szociális helyzete a településen nem megfelelő, a hátrányos és halmozottan 
hátrányos gyermekek száma jelentős mértékű. Ez több szempontból is kihatással van a 18-35 éves 
korosztályú célcsoportra tekintve: egyrészt előre vetíti, hogy a jövő generációinak milyen 
nehézségekkel kell megküzdeni a településen, valamint a gyermekek hátrányos helyzete párhuzamos 
a jellemzően a célcsoportot képező szüleik szociális viszonyaival. A hátrányos helyzetű gyermekek 
szülei is rossz körülmények között élnek, mely többek között a képzettség hiányából, 
amunkanélküliségből, valamint az alacsony fizetésből ered.  

3. táblázat A gyerekek és fiatalok szociális helyzete Fegyverneken (2011-2015) 

Mutató 2011 2012 2013 2014 2015 
Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő) 29 17 11 10 10 
Megállapított hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá 
vált gyermekek száma (fő) 

n.a. n.a. n.a. 136 212 

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 
nagykorúvá vált gyermekek száma 

n.a. n.a. n.a. 243 129 

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 
fiatal felnőttek száma szakellátásba történő elhelyezés miatt 

n.a. n.a. n.a. 14 10 

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

275 259 252 242 238 

Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő) 

n.a. 153 147 52 73 

Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

630 601 594 574 553 

Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma a nappali 
oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 

n.a. 423 386 256 260 

Forrás: KSH 

Szabadtéri közösségi tér és kalandpark (sportkomplexum) 

Fegyvernek Város Önkormányzatának támogatásával Fegyvernek Községi Sportegyesület benyújtott 
pályázatatámogatást nyerta 35/2013 (V.22.) VMrendelet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre a 
LADER Helyi Akciócsoport közreműködésével. A projekt keretében szabadtéri közösségi tér, 
kalandpark került kialakításra.  

A sportpálya területén található funkció nélküli terület átalakítása történt meg a terület teljes 
tereprendezésével. A területen a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terület kialakítása volt a 
cél.A teljes rehabilitált területen gördeszka pálya, gyermek KRESZ pálya, kalandcsúszda, salakos 
versenytér, pormentesített többcélú közösségi tér, közlekedési terek, közösségi tér kiegészítő elemei 
(mosdó, tároló, wc) kerültek kialakításra. 

A projekt megvalósulásával létrejött egy infrastruktúrájában és funkciójában modern közösségi tér, 
mely alkalmas a város minden korosztálya számára szabadidős tevékenység megvalósítására. 

A városban több játszótér is található, melyek állapota nem minden esetben megfelelő. Többek 
között e célt is szolgálja a TOP-2.1.2-15-JN1 azonosító számú, Zöld város kialakítása című pályázati 
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felhívásra már benyújtott és támogatásra ítélt pályázat, melynek keretében a zöldfelületek 
rekonstrukcióján kívül számos egyéb projektelem is megvalósításra kerül: pl. aktív rekreációs terület 
kerül kialakításra a Hársfa utca és a Szent Erzsébet úton. A Hársfa utcán a már meglévő játszótér 
kerül megújításra, a Szent Erzsébet pedig úton egy teljesen új, multifunkciós, felnőtt játszótér kerül 
kialakításra, mivel a város vezetése fontosnak tartja, hogy az idősebb korosztály számára is biztosított 
legyen az aktív sportolás lehetősége.  

A fent említetteken túlmenően számos szabadidős lehetőség biztosított a városi ifjúság számára. A 
Fegyverneki Annaházi Néptáncegyüttes minden kedves látogatót szívesen lát heti próbáin. A 
néptáncegyüttes óráin megismerkedhetnek hazánk és a Kárpát-medence táncaival. A színes kínálatot 
biztosítja a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő Táncház is. Kórus ének lehetőséget a Mirella 
Női Kar biztosít, akik egyházi és világi, komoly és könnyűzenei énekeket tanulnak és adnak elő a 
városi rendezvényeken. A kézműves foglalkozásokat az Ügyesek Klubja biztosítja, ahol lehetőség van 
horgolás, kötés, hímzés, régi tárgyakból új és más kreatív dolgok készítésére.  

A már meglévő sportolási, szabadidős lehetőségek mellett számos egyéb új, innovatív ötlet vár 
megvalósításra. Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP-2.1.1-15-JN1 azonosító számú, Barnamezős 
területek rehabilitációja című pályázati felhívásra nyújtott be projektötletet. A beruházás során a régi 
malom épülete – mely jelenleg használaton kívüli, leromlott állapotú – kerülne hasznosításra, fő 
funkciója egy sport, rekreációs és szabadidő központ. Az épület környezetébe játszótér kerülne 
kialakításra, mely további szabadidős lehetőséget biztosít a gyerekek, fiatalok számára. A beruházás 
során az egyik fő cél, hogy kiváló körülmények között tölthessék szabadidejüket a fiatalok.  

Egyéb, az ifjúság számára elérhető szabadidős lehetőség a városban nem található. A projekt 
keretében a célcsoport bevonásával megtartott egyeztetési fórum alkalmával is felmerült a 
probléma, hogy nincs a településen olyan lehetőség, mely a fiatalokat célozná meg. Elhangzott, hogy 
az ifjúság Törökszentmiklós településre jár át szórakozni – korábban éppen fordítva volt, amíg az 
Oázis diszkó nevű hely működött. Nagy igény lenne a célcsoport részéről cukrászdára, 
szórakozóhelyre, ahol a diákok iskola után, a fiatal felnőttek munka után és hétvégente közösségi 
életet élhetnének megfelelő körülmények között. Jelenleg a helyi hiányosságok miatt ezen 
lehetőségek jellemzően Szolnokon adottak a környéken. A fórumon a sportolási lehetőségek 
bővítésének igénye is megfogalmazódott. A fiatalok szívesen sportolnának, amennyiben a 
körülmények és feltételek biztosítva lennének. Igény lenne futópályára, bicikliút kiépítésére, valamint 
megfogalmazódott játszótér bővítés is, melyet a TOP-os pályázatok biztosítani fognak.  

A település rendelkezik ifjúsági referenssel, aki az Esély Otthon-Esély Fegyverneken című projekt 
keretében a szakmai vezető posztot látja el. Török Eszter 2014 óta dolgozik a projektgazda 
Fegyvernek Város Önkormányzatának polgármesteri hivatalában. Hivatali munkája során (és azt 
megelőzően is) mindig a hátrányos helyzetű fiatal korosztállyal kapcsolatos feladatok ellátását 
végezte. 2016-ig művelődési ügyintézőként, 2016-tól Igazgatási csoportvezetőként és ifjúsági 
referensként dolgozik. Feladata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felügyelete, valamint az óvodai, 
iskolai kapcsolattartás is. A polgármesteri hivatal ifjúsággal kapcsolatos ügyei mind a felügyelete alá 
tartoznak. 
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3.3 SWOT analízis készítése 

Erősségek Gyengeségek 
- elnyert pályázati és egyéb támogatások  
- hajlandóság a változásra/változtatásra 
- nyitottság a fiatalok részéről 
- megfelelő internet ellátottság a 

városban 
- civil szervezetek erős jelenléte 

- gyermekek, fiatalok csökkenő létszáma 
- közép-és felsőoktatás hiánya 
- hátrányos- és halmozottan hátrányos 

gyermekek száma 
- strukturális munkanélküliség 
- szakképzettség hiánya 
- magas elvándorlási mutató 
- számítógép (internet) ellátottság nem 

mindenki számára elérhető 
- települési infrastruktúra hiánya 
- kevés, a település és az önkormányzat 

rendelkezésére álló anyagi erőforrás 
- kevés a fiatalok szórakozási, szabadidős 

lehetőségei  
- kezdeményezőkészség hiánya a fiatalok 

esetében 
Lehetőségek Veszélyek 

- fiatalok támogatása (lakhatás, 
ösztöndíjrendszer) 

- képzések, tanfolyamok biztosítása 
- munkahelyek támogatása 
- rekreációs, szórakozási lehetőségek 

biztosítása 
- pályázatok kihasználása 
- ifjúsági munka hangsúlyosabbá tétele 
- önkormányzati partnerkapcsolatok 

kiépítése (pl. más településekkel, 
beruházókkal stb.) 

- a fiatalok gazdasági potenciáljára épülő 
fejlesztések 

- újabb, a fiatalok hatékonyabb elérését 
biztosító kommunikációs csatornák 
bevezetése (pl. közösségi média – 
csoportok létrehozása) 

- infrastrukturális háttér javítása (pl. 
közlekedési utak javítása, zöldfelületek 
rendezése, használaton kívüli ingatlanok 
fejlesztése stb.) 

- fiatal párok támogatása 
- fiataloknak szóló szabadidős-, sport- és 

kulturális programok szervezése 
- ifjúsági közösségi tér kialakítása 
- ifjúsági érdekképviseletek kialakítása, 

munkájuk támogatása, fiatalok 
bekapcsolása a döntéshozatalba (pl. 
ifjúsági tanács) 

- munkahelyteremtés ösztönzése, 
lakáspolitika kialakítása, beruházások 

- fejlesztésre rendelkezésre álló anyagi 
forrás hiánya 

- általános érdektelenség a fiatalság 
részéről 

- elvándorlás mértékének növekedése 
- (szak)képzettség hiányának növekedése 
- fiatal korosztály eltűnése → elöregedés 
- fiatalok gyenge kapcsolata a 

döntéshozókkal 
- célcsoport közönyössége, passzivitása 
- a nagyvárosi és külföldi városok kínálta 

„jobb élet” elhúzó ereje; a település 
megtartó ereje gyenge 

- helyben alacsony átlagos jövedelemszint 
- életszínvonal csökkenése 
- rövid távú, 5-10 évre szóló tervezés a 

fejlesztéseket érintően 
- ifjúsági korosztály hiánya 
- alacsony társadalmi szerepvállalás 
- nincsenek a fiatalok érdeklődésére 

számot tartó szórakozási és szabadidős 
programok 
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elősegítése 
- kisvárosi élet előnyeinek erősítése 

 

3.4 Az érintettek, döntéshozók és előkészítők bevonása 

A projektgazda és egyben a városvezetés Fegyvernek Város Önkormányzata számára kiemelten 
fontos, hogy a megvalósítani szánt intézkedések, a tevékenységek és projektelemeket jól átgondoltak 
legyenek, megfelelő tapasztalatokra és széles körű véleményekre alapuljanak. Ezért már a tervezési, 
majd később az előkészítési és megvalósítási szakaszban is számos szervezettel, intézménnyel és 
véleményvezérrel, valamint a lakossággal és a célcsoporttal egyeztetve alkotta és valósítja meg az 
Esély Otthon – Esély Fegyverneken című projektet is. Az együttműködő partnerek a megvalósításban 
konkrét szerepet is vállaltak, mint pl. az önkéntes feladatokban való részvétel.Az együttműködő 
partnerekkel az egyeztetések leginkább folyamatos személyes beszélgetések, egyeztetések 
alkalmával valósulnak meg. Az ezen egyeztetések alkalmával elhangzottak, a megosztott 
tapasztalatok folyamatos projektbe történő beépítése az egész projektet végigkíséri. Ezáltal nő a 
projekt hatékonysága, és a fiatalok számára még inkább hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani.  

Az együttműködő partnerekkel történő egyeztetés számos korábbi projekt esetében is hasznos 
módszernek bizonyult. A közelmúltban a „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című projekt – mely 
támogatási döntésben részesült és melynek munkálatai megkezdődtek -, valamint a „Malom – 
Felhagyott ipari létesítmény és közvetlen környezetének rehabilitációja, sport, rekreációs, szabadidős 
és rendezvény központ kialakítása” című projekttervezet tervezési, illetve a Zöld város kialakítása 
projekt megvalósítási szakaszában is bevonásra kerültek a partnerek. Bevonásukkal biztosított, hogy 
a projektelemek megfelelő stratégia mentén kerüljenek kialakításra és megvalósításra. Mindkét 
említett projekt esetében a célcsoport jelentős részét a fiatalok teszik ki, az ő városon belüli 
rekreációs, szabadidős lehetőségeinek bővítése az egyik cél.  

Az érintettek bevonásával történt egyeztető fórumok megállapítása a 4.2 fejezetben kerülnek 
összegzésre.  

A projektbe a fiatalok, 16-35 év közötti célcsoport bevonására is sor került. A fiataloknak számos 
lehetősége adódik, hogy észrevételeiket, véleményeiket megosszák, ezáltal a projekt hatékonyságát 
is növelve. A célcsoport bevonását bővebben a 4.2 fejezet tartalmazza. 

4 Célkitűzések 

A projekt közvetlen és elsődleges célja – a pályázati felhívással szinkronban – a helyi fiatal lakosok 
helyben maradásának elősegítése, támogatása, a már elvándorolt fiatalok Fegyvernekre való 
hazaköltözésének elősegítése lakhatás támogatásával, ösztönző rendszer kiépítésével, valamint 
életpálya-tervezést segítő helyi szolgáltatásokkal, ismeretátadással.  

A projekt közvetlen célja a helyi szakemberhiány kiküszöbölése, hiányszakmák betöltése, a 
munkanélküliség és az elvándorlás csökkentése, a fiatal korosztály létszám- és aránycsökkenésének 
alacsonyan tartása, valamint az életszínvonal növelése. Ezen célok hozzájárulnak nem csak a fiatal 
lakosok, hanem minden korosztály jobb életminőségéhez. Fontos, hogy a fiatalok megfelelő 
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életközeget találjanak a városban maguknak, elkerülve ezzel azt, hogy el akarják hagyni 
Fegyverneket. Szintén lényeges, hogy jól érezzék itt magukat, mert fiatalok nélkül nincs jövő, nincs 
fejlődés. Ehhez igyekszik az önkormányzat, valamint a város egyéb szerveztei, intézményeitöbb 
támogatást és segítséget nyújtani számukra,így megalapozva a jövőjüket.  

4.1 Az érintettek, döntéshozók és előkészítők bevonása 

A projektet Fegyvernek Város Önkormányzata önállóan valósítja meg. Konzorciumi partner nem, de 
együttműködő partner számos kerül bevonásra a projektbe.  

Az előkészítésben az Önkormányzat szakemberei, a városvezetés, az együttműködi partnerek, 
valamint a szakmai gárda (pl tervező, tanulmánykészítő) vett részt. Az egyeztetések, a tervezés 
folyamata a támogatási igény benyújtását több hónappal megelőzően elkezdődtek a projektgazda 
kezdeményezésére. Több alkalommal lehetőség volt szakmai konferenciákon való részvételre, ahol 
számos új és hasznos információ birtokába jutottak a megjelentek, melyek beépítése és alkalmazása 
szintén megtörtént. Számos egyeztetés, a projektelemek tervezése, helyzetfelmérés, ingatlanok 
kiválasztása, megvalósítani kívánt tevékenységek megfogalmazása, célcsoport bevonása történt meg, 
melynek eredményeképpen a pályázat benyújtásra került, mely támogatási döntésben részesült. 

Az Új Nemzedék Központ által biztosított szakmai mentorral való egyeztetés folyamatos. 

4.2 Célcsoport bevonása 

A megfelelő helyzetértékeléshez, a pályázat ideális projektelemeinek megállapításához szükséges és 
indokolt volt egyeztető fórumok tartása, így a projektgazda reális képet alkothat a jelenlegi 
helyzetről, illetve a célcsoport igényeiről, és ennek megfelelően tudta kialakítani a támogatások 
rendszerét.  

Az első egyeztetési fórum 2017. június 20-án, a fegyverneki Polgármesteri Hivatalban került 
megrendezésre. Az igények felmérése 25 fő részvételével valósult meg, akik közül 22-en tagjai a 
célcsoportnak. Ezen felül részt vettek az eseményen Fegyverneki Polgármesteri Hivatal dolgozói (az 
Esély otthon pályázaton dolgozó projektmenedzser, illetve szakmai vezető is). Az eseményre a 
célcsoport tagjainak az önkormányzat helyi kézbesítője juttat el a fórum meghívóját. 

A fórumon elhangzottak arra engednek következtetni, hogy a projekt megvalósítására nagy szüksége 
lenne a fiataloknak és Fegyvernek lakóinak. 

Az első egyeztetési fórum eredményei: 

1. Lakhatás: A célcsoport tagjai elmondták, hogy a fegyverneki lakhatás igen nehézkes 
számukra. Egyrészt a munkalehetőségek hiánya miatt anyagi forrásaik nem elegendők saját 
lakás megvásárlásához, valamint jobb minőségű bérlakás megfizetéséhez sem. Egy házas, egy 
gyermekét nevelő anyuka például a szüleinél kényszerül lakni családjával, mert nincs 
lehetőségük, anyagi forrásuk ahhoz, hogy elköltözhessenek otthonról. Több mint 250 üresen 
álló ház található a városban, ám azok nem korszerűek, ebből adódóan nagyon magas 
rezsiköltséggel rendelkeznek, vagy nagyon leromlott állapotúak. Az esztétikus, biztonságos, 
megfizethető albérleteket pedig hirdetésekben nem lehet megtalálni, a tulajdonosok 
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ismeretség útján nagyon rövid idő alatt kiadják azokat. A lakosoknak magas a keresletük 
megfizethető albérletek, valamint egyéb lakásvásárlási támogatások iránt. 

2. Munkalehetőségek: Élesen kirajzolódott, hogy a helyi lakosoknak nagyon nehéz munkát 
találniuk a városban. Rengetegen közmunkából élnek, de sokan elhagyják lakóhelyüket – a 
megyeszékhelyen és környékén, esetleg Dunántúlon vagy külföldön találnak csak munkát. A 
helyi cégek csak tapasztalattal rendelkezőkkel töltenek be különböző pozíciókat, így egy 
felsőfokú szakképesítéssel rendelkező személy sem talál itt állást az iskola elvégzése után. 

3. Hiányszakmák: Annak ellenére, hogy rengetegen panaszkodnak a kevés munkalehetőség 
miatt, kiderült, hogy a városban találhatók hiányszakmák, amelyekre nagy szüksége lenne 
Fegyverneknek. A családosoknak szembetűnő, hogy kevés az óvónő, pedagógus, aki 
megfelelő módon foglalkozhatna gyermekeikkel. De eddig megoldatlannak látszik a városi 
orvosok helyzete is, ugyanis egy gyermekorvos, egy háziorvos és egy fogorvos is hiányzik 
Fegyvernekről és 2 éven belül egy másik háziorvos is nyugdíjba vonul, amely pozíciók 
betöltésére folyamatosan keresnek doktorokat. Ezen felül a különböző szakemberekből is 
hiány van, nem lehet például víz- vagy villanyszerelőt találni a környéken, akinek minőségi és 
megfizethető munkája lenne. 

4. Képzés: Egy védőnő mesélt arról, hogy ő a korábbi, az önkormányzat által kiírt ösztöndíj 
eredményeképpen tanulhatott védőnőnek. Az ösztöndíj segítségével finanszírozta a 
lakhatása és az utazását is. A fórum többi résztvevője is szívesen részt venne olyan 
tanfolyamon, képzésen, amely szakmára Fegyverneken is szükség van. 

5. Oktatás: Sokan panaszt emeltek a helyi általános iskola ellen. Kiderült, hogy sok család másik 
város iskolájába íratja be a gyermekét, mert itt problémák találhatóak az infrastruktúrával, az 
oktatás színvonalával és a fegyelmezési módszerekkel is – sok gyereknek vannak 
magatartásproblémái, akik miatt a többiek sem tudnak haladni. Ez a probléma sokszor oda 
vezet, hogy a családosok elköltöznek a városból, előbb a gyermekeiket viszik más településre 
iskolába, majd az egész család elköltözik. 

6. Szabadidős tevékenységek: Sok igény felmerült a szabadidő hasznos, kellemes eltöltésével 
kapcsolatban. A helyiek egy cukrászdára, szórakozóhelyre vágynak, ahol szép környezetben 
fogyaszthatnak el egy szelet süteményt vagy ihatnak meg egy koktélt. Szükség lenne egy 
ifjúsági klubra is, ahol kulturált körülmények között szórakozhatnának együtt a fiatalok. 
Ehelyett a helyi fiatalok egyéb lehetőség híján jelenleg a helyi kocsmákban múlatják az 
idejüket.  

A projekt megvalósítása során is több alkalommal kerül bevonásra a célcsoport, többek között 
egyezetési fórumok keretében. 

2018. június 21-én megrendezésre került a projekt indító rendezvénye, ahova a célcsoport tagjai 
meghívására került sor elsősorban. A rendezvényen bemutatásra került a projektmenedzsment team 
és a szakmai megvalósító munkatárs részéről a projekt, annak tevékenységei, az ösztöndíjrendszer, 
valamint a lakhatási támogatás. A fiataloknak lehetőségük volt kérdéseik feltételére, melyre a jelen 
lévő szakemberek válaszoltak. A rendezvény eredményesen zárult mind a megvalósítók, mind pedig a 
célcsoport részéről.  

2018. augusztus 4-én a Helyi Ifjúsági Cselekvési Program egyeztetési fóruma került 
megrendezésre.Ezen alkalom során a célcsoport tagjai közül megjelent fiatalok megerősítették a 
korábban elhangzottakat. Sokuk számára hátrány, hogy a városban nincs megfelelő munkahely. Mivel 
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a közép- és felsőoktatási tanulmányaik miatt más városokba kell elmenniük, általában már nem 
jönnek utána vissza Fegyvernekre, mert nincsenek olyan lehetőségek, amelyek számukra előnyt 
jelentenének. Nincs önálló jövedelmük, ezáltal önálló lakhatást sem tudnak maguknak biztosítani. Így 
inkább maradnak más városokban, ahol több munkalehetőség van, sok esetben még a fizetés is 
magasabb, mint Fegyverneken.  

Az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódóan a helyi diákok, tanulók véleményére és tanulói státuszára is 
szükség volt, ezért a részükre is kerültek kiküldésre egyeztető levelek. Ezen levelek a már korábban 
leadott email címekre kiküldésre került, valamint feltöltésre került a honlapra, illetve a Facebook 
oldalra is. A kérdőívek a Szolgáltató irodában is elérhetőek és leadhatóak voltak. A diákok közül 
többen visszaküldték az adatokat, melyek feldolgozásra kerültek és a kapott információk figyelembe 
vételével kerül kialakításra az ösztöndíj rendszer.  

4.3 Probléma-célfa 

A fegyverneki ifjúságot érintő problémák elemzése sorána helyzetelemzés és az érintettektől érkezett 
visszajelzések alapján azonosításakerültek a legfontosabb problémák, majd ezek ok-okozati 
összefüggései. Az így meghatározott tényezőket egy problémafa-szerkezettel ábrázoljuk, melyet a8. 
ábra Fegyvernek ifjúságát érintő problémafa ábra mutat be. Ezt követi a problémák célok formájában 
történő újrafogalmazása, tehát a „célfa” felállítása, mely áttekinthető formában segíti a beavatkozási 
stratégia meghatározását. A célfát a 9. ábra Fegyvernek ifjúságát érintő célfa mutatja be.  

A célok meghatározása segít nem csak a pályázatba bevonni kívánt fiatalok, hanem a településen 
élők szempontjából történik. 
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8. ábra Fegyvernek ifjúságát érintő problémafa 

 

Fiatalok elvándorlása

Magas struktúrális 
munkanélküliség

Képzettségnek megfelelő 
munkalehetőségek hiánya Hiányszakmák alakultak ki

Helyi igényeknek 
megfelelő képzettség 

hiánya

Gyakorlatias életkezdési, 
munkavállalási, 

vállalkozóvá vállási 
ismeretek hiánya

Oktatás színvonala 
elmarad az elvárttól

Képzési Infrastruktúra 
hiánya

Szakemberhiány az 
oktatásban is

Önálló lakhatási 
lehetőség hiánya 

Alacsony átlagos helyi 
jövedelemszint

Szabadidős 
tevékenységek hiánya

Szórakozóhely hiánya Ifjúsági klub hiánya
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9. ábra Fegyvernek ifjúságát érintő célfa 

Fiatalok helyben tartása/
hazaköltözésre 

ösztönzése

Csökkenő 
munkanélküliség és 

csükkenő számú 
betöltetlen állás helyben

Munkaadókkal közös 
képzési, átképzési 

programok ösztönzése
Hiányszakmák betöltés

Helyi igényeknek 
megfelelő szakképzettség 

megszerzésének 
ösztönzése

Képzések, tanácsadás, 
ismeretszezés 

lehetőségének biztosítása

Oktatás színvonalának 
növelőse

Megfelelő oktatási 
infrastruktúra biztosítás

Megfelelő szakemberek, 
gyakorlati lehetőség 

biztosítása

Önálló lakhatás 
lehetőségeinek 
megteremtése 

Önálló éltvitelhez 
szükséges biztos 

jövedelemhez jutás

Szabadidős 
tevékenységek ösztönzése

Szórakozóhely 
létrehozásának 

ösztönzése
Ifjúsági klub kialakítása
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4.4 Kulcsszereplők azonosítása 

A projekthez kapcsolódóan a kulcsszereplők azonosítása is megtörtént. A célcsoport, a 16-35 év 
fiatalok, mint a projekt kedvezményezettei az egyik legfontosabb kulcsszereplők. Az ő részvételük, 
érdeklődésük és nyitottságuk mindenképp szükséges a hatékonyság és sikeresség érdekében. 

A projektet támogató és az abban részt vevő közreműködők szintén elengedhetetlen részét képezik. 
A kulcsszereplők – nem fontossági sorrendben – az alábbiak: 

- Célcsoport (16-35 év közötti fegyverneki vagy visszaköltözni vágyó fiatalok) 
- Fegyvernek Város Önkormányzata 
- Együttműködő partnerek és vállalkozások 
- Egyéb közművelődési és közoktatási intézmények (pl. Általános Iskola, Művelődési Ház és 

Könyvtár 
- Új Nemzedék Központ 
- Szakmai megvalósítók 

Az azonosított kulcsszereplők bevonása már a projekttervezés időszakában elkezdődött, és tovább 
folyatódik a projekt teljesen megvalósítási, illetve fenntartási időszakában is. Célunk, hogy a 
kialakított kapcsolat- és támogató rendszert a jövőben is működtessük, segítve ezzel egymás 
munkáját, szem előtt tartva a helyi, köztük a fiatalok, valamint a Fegyvernekre visszatérni szándékozó 
lakosok érdekeit.  

4.5 Közös jövőkép 

A közös jövőkép egy olyan városi élet kialakítása és fenntartása, ahol minden korosztály, jelen 
esetben különös tekintettel a jövő nemzedékei, megtalálja a számára ideális, a megfelelő 
életminőséget biztosító feltételeket. A fiatal generációk nélkül egy város előbb stagnál, majd 
folyamatos degradáción megy keresztül, míg végül az élet ellehetetlenedik benne. Ennek 
megelőzése, a fejlődés útjára való térítése a cél.  

Célunk, hogy a fiatalok AKARJANAK és SZERESSENEK Fegyverneken élni. Lássák a jövőt városunkban! 
Ahogy mi látjuk bennük a jövőnket. 

5 Beavatkozási területek 

A korábban beazonosított problémák megoldására az egyeztetések során minél szélesebb körben 
meghatározásra kerültek a beavatkozási területek, valamint az alkalmazandó eszközök és 
tevékenységek. Ezek csoportosítása és ütemezése több szempont alapján történt. Figyelembe vételre 
kerültek a tevékenységek egymásra épülése, az előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges 
időtáv, a szükséges és rendelkezésre álló erőforrások.  

Az első lépés a projekt és a tevékenységek célcsoporttal, tágabb értelemben a lakossággal való 
megismertetése. Annak érdekében, hogy ez minél több fiatalhoz eljusson, az alábbi eszközöket 
alkalmaztuk: 
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- egyeztető fórum 
- újsághirdetés (Fegyverneki Hírmondó) 
- szórólap, plakát 
- projekt megjelentetése a város honlapján (www.fegyvernek.hu) és Facebook oldalán 
- a projekt önálló honlapja (www.eselyotthonfegyvernek.hu) 
- a projekt önálló Facebook oldala (www.facebook.com/eselyotthonfegyvernek) 
- Ifjúsági Szolgáltató Iroda létrehozása és működtetése 
- személyes kapcsolatfelvéel 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek 4 beavatkozási területre oszthatóak: 

1. Képzések, tanácsadás, ismeretátadás 
2. Ösztönző támogatás (ösztöndíj rendszer) 
3. Lakhatási támogatás 
4. Egyéb (pl. eszközbeszerzés, bérek és járulékok) 

A beavatkozási területeken megvalósítani kívánt konkrét intézkedések a projekt ütem- és 
költségtervéhezigazítottak, figyelembe véve az egymásra épülés és a meglévő vagy kialakítandó 
erőforrásokat. A 4 db mérföldkőben tervezett tevékenységeket a Gantt-diagramtartalmazza.  

Képzések, tanácsadás, ismeretátadás 

A projekt során számos tanácsadáson, képzésen és előadáson, ismeretátadáson vehetnek részt a 
fiatalok, többek között álláskeresési tréningek, valamint hazai és Európai Uniós erőforrásokkal 
kapcsolatos ismeretátadás, stb. Ezen tréningek ütemezése a projekt kezdetén, valamint folyamatosan 
történik. Ennek oka, hogy a tréningek, előadások megalapozó tudást nyújtanak a fiataloknak számos 
hasznos témában, amihez csupán a megfelelő szakember megtalálására van szükség. Projektünk 
esetében 3 különböző tréning-sorozat valósul meg, 3 különböző tématerületen. Ennek megfelelően 
szükséges szakemberek megbízása a tréningek megtartására. 

1. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati 
programokban való részvételre 

2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek 
bővítése 

3. Inspiráló, ismeretátadó rendezvények 

A személyre szabott felkészítés tréningek célja, hogy megismertesse a célcsoporttal a pályázati 
forrásokat, a rendelkezésre álló eszközöket, valamint felkészítse az érdeklődőket a pályázati 
programokban való részvételre.Az első mérföldkőben 3 tanácsadás került megrendezésre.  

Az első alkalomra 2018. június 21-én került sor, ahol a projekt célcsoporttal való megismertetése, a 
fiatalok érdeklődésének felkeltése volt a cél. Bemutatásra került a személyre szabott felkészítés 
módja és a tématerületek. A rendezvényen 15 fő vett részt, melyek közül 12 a célcsoporthoz tartozik.  

A második alkalomra 2018. július 19-én került sor a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 
irodájában. A Fórum témái voltak: a "GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása, vállalkozás indítási 
költségeinek támogatása" program, valamint az aktuális LEADER felhívások. Mindkét témában 
bemutatásra került a pályázati felhívás célja, célcsoportja, támogatás összege, pályázati 
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feltételek,valamint kötelező elvárások és benyújtás módja. A fórum végén a résztvevők kérdéseket 
tehettek fel a témával kapcsolatban. Az eseményen mind a 23 résztvevő a célcsoport tagját képezi.  

A harmadik alkalomra 2018. augusztus 4-én került sor. Az érdeklődők személyes konzultáció során 
tehették fel kérdéseiket. A szakemberek tájékoztatást nyújtottak a pályázati lehetőségekről, azok 
elérhetőségéről, a pályázati aktualitásokról, valamint az ügyfélkapus regisztrációról. Az eseményen 
17 résztvevő volt, melyek közül 15 a célcsoport részét képezi. 

A szakemberek folyamatosan rendelkezésre állnak a városi fiatalok számára. Az események, 
tanácsadások minden alkalommal meghirdetésre kerülnek a Facebook oldalon, valamint a 
www.eselyotthonfegyvernek.hu honlapon is. Ezen kívül plakátok, szórólapok, újsághirdetések 
segítségével folyamatosan informálásra kerül a célcsoport. 

 

A fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek 
bővítése előadás sorozat alkalmával lehetősége nyílik az ifjúságnak, hogy elsajátítsa az álláskeresés és 
az önéletrajzírás fortélyait. Az első mérföldkőben 3 tanácsadás került megrendezésre. 

Az első alkalomra 2018. június 19-én került sor, melynek elsődleges célja a projekt célcsoporttal való 
megismertetése, valamint az életpálya-tervezést segítő szolgáltatások és ismeretátadás 
témaköreinek bemutatása volt.  A témák között szerepel, hogyan kell viselkedni egy állásinterjún, 
milyen módszertana van az álláskeresésnek, a kudarcok és stressz-kezelés formái, motiváció 
fenntartása a keresési folyamat során stb. A rendezvénye 15 fő vett rész, melyek közül 12 fő a 
célcsoport tagja. 

A következő alkalomra 2018. augusztus 4-én került sor, melynek témája a 21-dik századi álláskeresés 
volt. A tréning után lehetőség volt az előadónak kérdések feltételére. A 17 résztvevőből 15 fő a 
célcsoport tagja. 

A harmadik előadásra 2018. augusztus 23-án került sor, melyen 6 fő, a célcsoport tagja vett részt. Az 
önéletrajz technikák tréningen bemutatásra kerültek az önéletrajz írás legfontosabb elemei, az 
önéletrajz fajtái és elkészítésének módszertanai. Az előadáson lehetőség volt gyakorlati képzésre, 
valamint a felmerült kérdések is megválaszolásra kerültek a szakember által. 

A tréning-sorozat a projekt során folyamatos.  

Az események, tanácsadások minden alkalommal meghirdetésre kerülnek a Facebook oldalon, 
valamint a www.eselyotthonfegyvernek.hu honlapon is. Ezen kívül plakátok, szórólapok, 
újsághirdetések segítségével folyamatos informálásra kerül a célcsoport. 

 

Az inspiráló, ismeretátadó rendezvények megtartására a második mérföldkőtől kerül sor. Ezen 
rendezvényekre olyan fegyverneki érintettségű vállalkozók, híres emberek kerülnek meghívásra, akik 
inspirációt jelenthetnek a fiatalok számára. Az események elsődleges célja a fiatalok számára 
inspirációt és motivációt nyújtani, melyet az előadók saját példájukon keresztül mutatnak be a 
részvevőknek.  
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A szakemberek díján felül a tanácsadásokhoz kapcsolódóan szórólapok, plakátok, újsághirdetések, 
valamint catering költség kerül elszámolásra. Egyéb erőforrást a projektelem nem kíván. A 
beavatkozási terület célja, hogy megfelelő képzettséggel, ismeretekkel rendelkezzenek a fiatalok. 
Ezzel elérhető, hogy ismereteik felhasználásával könnyebben és hatékonyabban keressenek 
maguknak pl. megfelelő állást vagy képesek legyenek támogatási források felhasználására. A 
beavatkozási területbe az alábbi kulcsszereplők kerülnek bevonásra: célcsoport, Fegyvernek Város 
Önkormányzata, együttműködő partnerek, Új Nemzedék Központ, szakmai megvalósítók. 

Az események, tanácsadások minden alkalommal meghirdetésre kerülnek a Facebook oldalon, 
valamint a www.eselyotthonfegyvernek.hu honlapon is. Ezen kívül plakátok, szórólapok, 
újsághirdetések segítségével folyamatos informálásra kerül a célcsoport. 

 

Ösztönző támogatások 

Az alapozó tréningek mellett elkezdődött az ösztönzők előkészítése, mely a projekt ütemezése 
szerint 2018őszén indul.Jelenleg az ösztönzőkre vonatkozó pályázati kiírások Képviselő-testület általi 
elfogadása zajlik. A pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumai a Képviselő-testület elfogadása 
után kerülnek kihirdetésre. 

Az ösztönző támogatás a közép- és felsőoktatási tanulók részére a tanítási időszakot követi, ennek 
értelmében 3 éven keresztül szeptember-június hónapokban zajlik.  

A hiányszakmák megállapítása a helyi vállalkozók kérdőíves formábanvaló bevonásával történt, 
melyet email-ben, illetve levélben kerültek kiküldésre, és melyeket online is kitölthettek az 
http://eselyotthonfegyvernek.hu/ oldalon keresztül. A beérkezett véleményeket a szakmai vezető és 
a szakmai megvalósító munkatárs összegezte. A hiányszakmák minél pontosabb meghatározása az 
ösztöndíj rendszer kialakításának egyik legfontosabb eleme.  

A visszaérkezett vélemények alapján az alábbi hiányszakmák kerültek meghatározásra: asztalos, 
gyógyszerész és gyógyszertári szakasszisztens, gázvezeték szerelő/csőszerelő villanyszerelő, 
autóelektronikai műszerész, autószerelő, autófényező, karosszérialakatos, informatikus, 
mezőgazdasági növénytermesztő gépész, általános üzemi karbantartó és épület gépész és 
karbantartó. Ezen beérkezett vélemények, dokumentumok, valamint a helyi igények figyelembe 
vételével kerülnek meghatározásra jelen projekt keretében a hiányszakmák. Az ösztöndíjrendszer 
kiépítése során az így meghatározott hiányszakmákat tanulók támogatására kerül sor. 

Az orvosok támogatás várhatóan 2019 januárjában indul. Az ösztönzők elindításához a szakmai 
megvalósítók által delegált szakértők humán-erőforrása szükséges, akik megalkotják annak 
feltételrendszerét, meghirdetik a pályázati kiírást és elbírálják azt. 

A beavatkozási terület célja, hogy támogatásban részesüljenek az elsősorban hiányszakmákat tanuló 
diákok, valamint a városban évek óta fennálló orvoshiány betöltésre kerüljön.A beavatkozási 
területbe az alábbi kulcsszereplők kerülnek bevonásra: célcsoport, Fegyvernek Város 
Önkormányzata, együttműködő partnerek, egyéb közművelődési és közoktatási intézmények, Új 
Nemzedék Központ, szakmai megvalósítók.  
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Az ösztöndíjakkal kapcsolatos pályázati felhívások, valamint az egyéb dokumentumok feltöltésre 
kerülnek a projekt honlapjára, illetve a Facebook oldalon is megjelentetésre kerül. Ezen felül a 
Szolgáltató Irodában is rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok, továbbá a szakmai 
megvalósító munkatárs segít azok kitöltésében, a felmerült kérdések megválaszolásában. 

 

Lakhatási támogatás 

A harmadik beavatkozási terület, a lakhatás támogatása, melynek előkészületei szintén már a 
projekttervezés időszakában megkezdődik. Szükséges az ingatlanok állapotfelmérése, a projekt 
keretében bevont ingatlanok kiválasztása, ezt követi a tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés stb. 
folyamata. A legtöbb külsős szakértő ezen projektelem megvalósításában került bevonásra, úgy min. 
pl. közbeszerzési szakértő, tervező, kivitelező. A projekt keretében összesen 8 db bérlakás kerül 
felújításra és felszerelésre a meghatározott eszközökkel, melyek az alábbiak szerint tervezett: 
mosógép, laptop, íróasztal, ágy, főzőlap, sütő, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, konyhabútor, 
szekrény. Az ingatlanokban ezek kívül internet hozzáférés is biztosított.A felújított bérlakások, 
valamint a kialakított infrastruktúra és a beszerzett eszközök biztosítják a fiatalok számára a 
komfortos lakhatást. 

Az ingatlanok felújításával párhuzamosan elindul a pályáztatás a bérlakásokra, melynek előkészületei, 
a pályázati kiírások már a projekt elindulásakor megkezdődnek. A sikeres elbírálások esetén a lakók 
beköltözhetnek a felújított és felszerelt lakásokba. A projekt költségvetésének jelentős részét teszi ki 
ezen beavatkozási terület. A beavatkozási terület célja, hogy segítsük a fiatalokat az önálló vagy akár 
családi élet elkezdésében a bérlakások biztosításával.A beavatkozási területbe az alábbi 
kulcsszereplők kerülnek bevonásra: célcsoport, Fegyvernek Város Önkormányzata, együttműködő 
partnerek, szakmai megvalósítók. 

A lakhatási támogatással pályázati felhívások, valamint az egyéb dokumentumok feltöltésre kerülnek 
a projekt honlapjára, illetve a Facebook oldalon is megjelentetésre kerül. Ezen felül a Szolgáltató 
Irodában is rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok, továbbá a szakmai megvalósító 
munkatárs segít azok kitöltésében, a felmerült kérdések megválaszolásában. 

 

Ifjúsági Szolgáltató Iroda 

A projekt keretein belül létrehozásra került egy Ifjúsági Szolgáltató Iroda, mely 2018. július 1-jétől 
működik Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. szám alatt. Vezetését a szakmai megvalósító munkatárs 
látja el, akinek a bére és járulékai a projekt keretein belül kerülnek elszámolásra. Az Ifjúsági 
Szolgáltató Iroda célja, hogy a fegyverneki fiatalok rendelkezésére álljon problémáik intézésében, 
valamint a pályázathoz kapcsolódó kérdéseik megválaszolásában. Az irodában rendelkezésre állnak – 
az előrehaladással párhuzamosan – a szükséges dokumentumok, mint pl. az ösztönzők pályázati 
felhívása, jelentkezési lap stb. Így a nyomtatási lehetőséggel nem rendelkezők számára is egyszerűn 
elérhetőek a dokumentumok.   

A szolgáltató iroda és a szakmai megvalósító munkatárs a kapocs a projekt és a fegyverneki fiatalok 
között. A szolgáltató iroda működtetése a projekt fenntartási időszaka után is tervezett. 
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A projekt honlapján, a Szolgáltató iroda menüpontban elérhetőek az iroda elérhetőségei és 
ügyfélszolgálati ideje.  

 

Egyéb, támogató beavatkozások 

Egyéb beavatkozási területkén van meghatározva a projekt többi, a megvalósításhoz szükséges és 
nélkülözhetetlen eleme, mint pl. az eszközbeszerzés a PM részére, nyilvánosság feladatok ellátásra. 
Ezen projektelemek mindegyike a Gant diagramnak megfelelő ütemezéssel és a betervezett 
költségvetéssel valósul meg. 

6 Elérendő eredmények meghatározása 

Az elérhető eredmények, vállalt indikátorok a pályázati felhívásnak és a helyi igényeknek, valamint a 
helyi kapacitásnakés a költségtervezetnek megfelelően kerültek megállapításra minden projektelem 
esetében. Az alábbi táblázat összefoglalja a tevékenységek kapcsán vállalt, számszerűsíthető 
célértékeket. 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke 

Lakhatási támogatásban részesített fiatalok min. 32 fő 
Életpályatervezést segítő helyi szolgáltatások 
nyújtásában, munkaszerzési ismeretek 
bővítésében részt vett fiatalok 

min. 36 fő 
 

Ismeretátadásban, ösztönzőkben részesített 
fiatalok 

min. 32 fő 

Célcsoport foglalkoztatását és társadalmi 
aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken 
alapuló, a fiatalok munkaerő-piaci 
elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési 
program 

1 db 

Célcsoportba tartozó, bevont fiatalok min. 180 fő 
Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési 
programokba bevont fiatalok 

min. 15 fő 

 

A számszerűsíthető eredményeken túl számos egyéb, az érintett célcsoport életminőségében történő 
változás várható a projekt eredményeképpen. A 8 db bérlakás kialakításával számos, nem csupán a 
célcsoportba tartozó lakó életminősége is javulhat. Családos fiatalok beköltözése esetében pl. a 
gyermek(ek) számára a biztos és megfelelő minőségű lakhatás biztosított, ugyan ez érvényes 
célcsoportba nem tartozó házastárs esetében is. Számukra is egyértelműen életminőség javulás 
eredményeztethető. A bérlakásokban biztosított eszközök sok jövőbeli beköltöző esetében, jelenlegi 
helyzetükben nem áll rendelkezésére. Így ezen eszközök birtokba vétele és használata egyértelmű 
életminőség –javulás számukra. Számos fiatal él ma Fegyverneken nehéz anyagi körülmények között. 
Sok esetben a lakhatási körülmények, komforthelyzet alacsony vagy komfort nélküli. Így beköltözésük 
után jelentős és pozitív irányú javulás várható. 
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A Szolgáltató iroda működése lehetővé teszi, hogy a fiatalok segítséget kapjanak, kérdéseik esetén 
szakmai megvalósítónkhoz forduljanak. Ez a lehetőség nem csak a támogatásban részesített fiatalok 
hanem a településen élő teljes célcsoport számára hozzáférhető. Az ösztönzők által nyújtott pénzügyi 
támogatás lehetővé teszi, hogy a fiatalok önálló forráshoz jussanak, ezáltal olyan eszközöket is 
megvegyenek, amely egyébként nem lenne számukra elérhető. Ilyen eszköz lehet akár egy tablet, 
mobiltelefon, mely napjainkban már elengedhetetlen eszköz nem csak a mindennapi élethez, de a 
tanuláshoz is. Az orvosok számára biztosított ösztönzők lehetőséget adnak arra, hogy a fizetésüket 
kiegészítsék, ezáltal az életminőségüket javítsák. A képzéseken, tanácsadásokon részt vevő fiatalok 
hasznos információkkal és tudással rendelkeznek majd a projekt befejezésekor, melyet életük 
hátralévő részében folyamatosan alkalmazhatnak. 

Az orvoshiány kiküszöbölése, a megfelelő orvosi praxis biztosítása minden lakó számára elérhető 
életszínvonalbeli emelkedést jelent. Sajnos az utóbbi években folyamatos orvoshiánnyal küzd a város, 
amelyet a lakosság is érez. A hiányszakmák megszerzése után az itt dolgozó fiatalok nagy hatással 
lesznek a városi lakók életére. Számos olyan szolgáltatás érhető majd el így, amely jelenleg teljesen 
mértékben hiányzik a városból. Sok szakmunkást, szerelőt jelenleg a városon kívülről kell hívni, mert 
helyben nem áll rendelkezésre. A pályázat tehát a bevonni kívánt fiatalok direkt bevonása mellett 
olyan területekre fókuszáltan valósul meg, amely a településen élők számára is érzékelhető 
változásokat eredményezhet. 

A célcsoport létszáma 2016-ban 1437 fő volt, a teljes lakosság 6246 fő volt. A projekt eredményeképp 
a célcsoport létszámának, a lakosságon belüli arányának növekedése várható. A projekt hatása a 
város fiatalok lakosainak egészére, tágabb értelemben egész Fegyvernek lakosságára is hatása van és 
lesz a jövőben.  

7 Az ifjúsági cselekvési terv elkészítésébe vagy annak 
felülvizsgálatába történő bevonás bemutatása 

A Helyi Ifjúsági Cselekvési Program elkészítését számos egyeztetés, fórum és vélemény feldolgozása 
előzte meg, melyek beépítésre kerültek mind a projektbe, mind pedig ezen dokumentumban. A 
tervezés és megvalósítás során számos fórum áll(t) rendelkezésre mind az együttműködő partnerek, 
mind a célcsoport számára, hogy elmondják észrevételeiket. 

Az együttműködő partnerekkel leginkább személyes egyeztetések valósultak meg, mely az egyik 
leggyorsabb és leghatékonyabb módja a tervezésnek. A személyes találkozások alkalmával lehetőség 
van a megfelelő kommunikációra, a vélemények megvitatására, ez a leghatékonyabb 
problémamegoldás eszköze. Így a projektgazda ezen eszközt részesíti előnybe. A célcsoport számára 
is számos lehetőség nyílik a folyamatos kommunikációra: mind személyesen Szolgáltató irodánkban, 
mind online (honlap, Facebook oldal, email) jelezhetik észrevételeiket. Több egyeztető fórum került 
megtartásra, melyen elhangzottak beépítésre kerültek mind a korábban készült Szakmai fejlesztési 
koncepcióba, mind jelen dokumentumban. Így biztosított, hogy a projekten belül végrehajtott 
tevékenységek a célcsoport számára releváns elemeket tartalmaznak, melyeket az ő igényeik szerint 
alakítottunk ki. 

Jelen dokumentum véleményezési szakaszában mindenki számára elérhető és letölthető formában 
elhelyezésre kerül a projekt önálló honlapján, a www.eselyotthonfegyvernek.hu oldalon. Így 
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mindenki számára lehetőséget kínálunk, hogy a dokumentum véglegesítése és elfogadása előtt 
tanulmányozza és eljuttassa észrevételeit felénk, melyek releváns esetben beépítésre kerülnek. A 
dokumentum elfogadása után szintén elérhetővé válik a honlapon, így a későbbiekben is bárki 
megtekintheti. 

A dokumentum felülvizsgálata a szakmai vezető feladata, melyet javasolt évente ellenőrizni. 
Amennyiben szükséges, időközben is eszközölhető változtatás.  

8 Az ifjúsági cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításába 
történő bevonás bemutatása 

Fegyvernek Város Önkormányzatának fontos szerepvállalása van az ifjúság, fiatalok helyben 
maradásának és a más településeken élő fiatalok városba való vonzásának elősegítésében, 
támogatásában. Legfőbb célja a városnak, hogy egy mindenki számára élhető, elérhető és megfelelő 
színvonalú életet biztosító otthon létrehozását segítse.  

A projektgazda már a tervezés időszakában – és előtte is – szoros kapcsolatot ápolt a város civil 
szervezeteivel, köz- és oktatási intézményeivel. A különböző szervezetek vezetői, véleményvezérei, 
valamint a célcsoport és a lakosság álláspontjának, észrevételeinek és véleményeinek megismerése 
elengedhetetlen része a megfelelő fejlesztések és intézkedések véghezviteléhez.   

A projekt tervezési, előkészítési és megvalósítási fázisában több együttműködő partner is részt vesz, 
illetve jelezte nyitottságát a részvételre a program során a 11. fejezetben bemutatásra kerülő 
lehetőségek biztosításával.  

 

Együttműködő partnerek:  

 Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár,  
 Fegyvernek Biztonságos Egészséges Környezetéért Alapítvány,  
 Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány,  
 Herman Fegyvernek Kft.,  
 Szilasi és Társa Kft.,  
 Fegyverneki Orvosi Rendelő, 
 Katonai Toborzó Iroda, 
 Helyi mikro-, kis- és középvállalkozások. 

A partnerek közötti információáramlás folyamatos. A már meglévő partnerek körét a projekt során is 
igyekszünk bővíteni, ezzel is támogatva a fiatalokat a lehetőségeik szélesítésére. Jelenleg is 
folyamatban van a katonai toborzó irodával való egyeztetés, és tervezett egy közös rendezvény 
szervezése is.   

A helyi vállalkozások bevonása is megtörtént a projekt keretében. Segítségüket kértük a helyi 
hiányszakmák felmérésében és a beérkezett véleményeik felhasználásra kerülnek az ösztöndíj-
rendszer kialakítása során. A vállalkozások megkeresése online – Facebook oldal, önálló honlap, email 
– és offline – postai levél, szolgáltató iroda – formájában történt. Fontos számunkra, hogy olyan azon 
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diákokat, tanulókat támogassuk első körben, akik helyben hasznosítható szakmát tanulnak vagy 
terveznek tanulni a közeljövőben. Ezáltal a hiányszakmák feltöltésére irányuló intézkedések 
elindultak, várhatóan egy pár éven belül ezek a tanulók a helyi vállalkozásoknál tudnak munkába állni 
és nem fog nehézséget okozni számukra az elhelyezkedés.  

A célcsoport bevonása a projekttervezés, valamint a megvalósítás során is folyamatos. Számos eszköz 
áll a fiatalok rendelkezésére, ahol elmondhatják véleményüket, észrevételeiket. Az egyik 
legfontosabb színtere a véleménynyilvánításuknak az egyeztető fórumokon való részvétel, mely 
kimondottan ezt a célt szolgálja. A projektgazda részéről a tevékenységek és támogatások 
bemutatását a fiataloknak, az ifjúság részéről pedig észrevételeik kinyilvánítását, javaslataik és 
kérdéseik megtételét. Az eddig megrendezésre kerülő ilyen irányultságú rendezvények hasznos 
információkhoz juttatták a projektgazdát, melyeket a projektfejlesztés időszakában sikeresen be is 
épített.  

A diákok számára kérdőívet készítettünk, ahol az iskolázottsággal kapcsolatos kérdések kitöltésében 
kértük a segítségüket. A diákok megkeresése online – Facebook oldal, önálló honlap, email – és 
offline – postai levél, szolgáltató iroda – formájában történt. A beérkezett információk a projekt 
hatékonyságának növelése érdekében feldolgozásra kerülnek. Lehetőség van az önálló honlaphoz 
tartozó, központi email címre – eselyotthon@fegyvernek.hu –, valamint a Facebook oldalra - 
https://www.facebook.com/eselyotthonfegyvernek - is üzenetet küldeni. A személyes ügyintézésre, 
illetve a felmerülő kérdések megválaszolására a leghatékonyabb a személyes kapcsolat, melyet a 
2018. július 1-jétől működő Szolgáltató irodában biztosítunk mindenki számára ügyfélfogadási 
időben.  

A projektelemek, valamint az elkészült dokumentumok szükséges felülvizsgálata elsődlegesen a 
projektmenedzsment csapat, valamit a szakmai megvalósító feladata. Amennyiben specifikus, nem a 
PM feladatkörébe tartozó változtatások szükségesek, úgy egyéb szakértők bevonására is lehetőség 
van.  

9 Ütemterv elkészítése 

A projekttervezés időszakában meghatározásra kerültek a konkrét feladatok, tevékenységek, 
melyekhez határidők és költségvetés került tervezésre. Mindezek a pályázati felhívásnak 
megfelelően, az abban foglalt kritériumok szerint történt, figyelembe véve a megvalósíthatóság 
szempontjait. 

A projekt egészének felelőse a projektmendzsment csapat, ami 3 főből áll: a projektmenedzsment, a 
szakmai vezető és a pénzügyi vezető. Ők irányítják és felügyelik a tevékenységek megvalósulását, 
egyeztetnek a Közreműködő Szervezettel, irányítják a projektet. Az ő munkájukat egészíti a szakmai 
megvalósító munkatárs, aki Szolgáltató irodában dolgozik és irányítja az ezzel kapcsolatos 
feladatokat. A PM csapat bemutatását és feladatait a Humán erőforrások tervezése című fejezet 
tartalmazza. 

Az alábbi ábra mutatja a tevékenységek ütemezését, valamint a hozzájuk kapcsolódó költségeket. 

A tevékenységek és a költségek ütemezése változhat a projekt előrehaladása során. 
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Megnevezés Mennyiség 
Nettó 

egységár (Ft) Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 
1. 

mérföldkő 
2. 

mérföldkő 
3. 

mérföldkő 
4. 

mérföldkő ÖSSZESEN (Ft) 

Tervezés 1 2 300 000 2 300 000 621 000 2 921 000 2 921 000    2 921 000 

Szakmai koncepció 1 1 570 000 1 570 000 423 900 1 993 900 1 993 900    1 993 900 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1 787 402 787 402 212 598 1 000 000 1 000 000    1 000 000 

Projektmenedzsment bér 40 75 600 3 024 000 0 3 024 000 453 600 302 400 907 200 1 360 800 3 024 000 

Projektmenedzsment járulék 40 16 254 650 160 0 650 160 97 524 65 016 195 048 292 572 650 160 

Projektmenedzsment eszköz 1 150 000 150 000 40 500 190 500 190 500    190 500 

KÖTELEZŐ Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 1 59 055 59 055 15 945 75 000 25 000   50 000 75 000 

Könyvvizsgálat 1 500 000 500 000 135 000 635 000    635 000 635 000 

Általános költségek (rezsi) 1 0 0 0 0     0 

Lakások felújítása 1 35 826 772 35 826 772 9 673 228 45 500 000 13 650 000 31 850 000   45 500 000 

Lakások berendezése (eszközbeszerzés) 1 3 218 000 3 218 000 868 860 4 086 860  4 086 860   4 086 860 

Műszaki ellenőr 1 1 500 000 1 500 000 405 000 1 905 000  1 905 000   1 905 000 

2. tevékenység - Ifj. szolg. iroda (Szakmai 
megvalósító) bér 

36 185 000 6 660 000 0 6 660 000 370 000 740 000 2 220 000 3 330 000 6 660 000 

2. tevékenység - Ifj. szolg. iroda (Szakmai 
megvalósító) járulék 

36 39 775 1 431 900 0 1 431 900 79 550 159 100 477 300 715 950 1 431 900 

3. tevékenység - Tanulmány készítés szakértői díj 1 1 570 000 1 570 000 423 900 1 993 900 1 993 900    1 993 900 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 1 2 000 000 2 000 000 540 000 2 540 000 165 100 488 950 787 400 1 098 550 2 540 000 

2. tevékenység - Önéletrajz, interjú, álláskeresési 
tréning 

1 500 000 500 000 135 000 635 000 203 200  203 200 228 600 635 000 

4. tevékenység - ÖSZTÖNZŐ - orvosok bruttó 96 100 000 9 600 000 0 9 600 000  4 800 000 4 800 000  9 600 000 

4. tevékenység - ÖSZTÖNZŐ - orvosok járulék 96 21 500 2 064 000 0 2 064 000  1 032 000 1 032 000  2 064 000 

4. tevékenység - Ösztöndíj főiskolásoknak bruttó 120 30 000 3 600 000 0 3 600 000  480 000 1 200 000 1 920 000 3 600 000 

4. tevékenység - Ösztöndíj főiskolásoknak járulék 120 6 450 774 000 0 774 000  103 200 258 000 412 800 774 000 

4. tevékenység - Ösztöndíj középiskolásoknak 
bruttó 

300 20 000 6 000 000 0 6 000 000  800 000 2 000 000 3 200 000 6 000 000 

4. tevékenység - Ösztöndíj középiskolásoknak 
járulék 

300 4 300 1 290 000 0 1 290 000  172 000 430 000 688 000 1 290 000 

5. tevékenység - személyre szabott EU-s és hazai 
forr. tréning 

1 750 000 750 000 202 500 952 500 952 500    952 500 

Tartalék     477 280 0 477 280    477 280 477 280 
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9.1 Gantt-diagram 

A projekt megvalósításának tervezett ütemezését az alábbi Gantt-diagramon mutatjuk be. 

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Előkészítés
Támogató döntés
Aláírt Támogatási Szerződés
Megvalósítás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban 
való részvételre
5.1 Személyre szabott pályázati tanácsadás, pályázati lehetőségek 
áttekintése, lehetséges pályázati felhívások megismerése, 
segítségnyújtás pályázat elkészítéséhez igény esetén
1. mérföldkő
1. tevékenység: ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló 
lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal 
egyének, illetve párok, családok számára
1.1 Kiviteli tervek elkészítése
1.2 Közbeszerzési eljárás lefolytatása
1.3 Ingatlanok felújítása-átalakítása, kivitelezési munkálatok
1.4 Műszaki ellenőrzés
1.5 Eszközbeszerzés a lakóingatlanok felszerelése érdekében
1.6  A felújított lakásokban élnek a beköltöző fiatalok
2. mérföldkő
2. tevékenység: Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi 
szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése
2.1 Ifjúsági szolgáltató iroda felállítása és működtetése
2.2 Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, 
munkaszerzési ismeretek bővítése - ismeretátadás
3. tevékenység: A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben 
benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, 
értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági 
együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése
3.1 Mentorálás, egyeztetés a célcsoporttal, helyi Ifjúsági cselekvési 
program véglegesítése
3.2 Helyi Ifjúsági cselekvési program felülvizsgálata (évente)
3.3 Inspiráló, ismeretádadó rendezvények szervezése
3. mérföldkő
4. tevékenység: A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé 
tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása 
célcsoport számára
4.1 ÖSZTÖNZŐ: a humán közszolgáltatások területén meglévő 
humánerőforrás-hiány csökkentését célzó tevékenységként az 
orvosok (háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos) számára 
kialakított ösztönző rendszer
4.2 ÖSZTÖNZŐ: a helyi szakemberhiány csökkentését célzó 
tevékenységként a pályázat útján FŐISKOLÁSOKNAK kialakított 
ösztöndíjrendszer
4.3 ÖSZTÖNZŐ: a helyi szakemberhiány csökkentését célzó 
tevékenységként a pályázat útján KÖZÉPISKOLÁSOKNAK kialakított 
ösztöndíjrendszer
KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
PROJEKTMENEDZSMENT
MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
PROJEKT SZINTŰ KÖNYVVIZSGÁLAT
4. mérföldkő
Projektzárás

2018 2019 2020 2021
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9.2 Monitoring ütemezése 

A projekt előrehaladása során annak felülvizsgálata, folyamatos nyomon követése és monitorozása a 
projektmenedzsment team feladata. Indokolt esetben, pl. közbeszerzés lefolytatásának csúszása 
szükség lehet a projekt mérföldköveinek és feladatainak átütemezésére, melyet a 
projektmenedzsment a Közreműködő Szervezettel egyeztetve koordinál.  

A Helyi Ifjúsági Cselekvési Program a projekt első mérföldkövében készül, így a későbbiek folyamán 
annak időközönként, ajánlottan évenkénti felülvizsgálata javasolt a projektgazda részéről. Ennek 
felelőse a projektmenedzsment team, köztük a projektmenedzser és a szakmai vezető. Az évenkénti 
felülvizsgálat javaslat. Amennyiben előre látható változás történik a dokumentumban foglaltakhoz 
képest, úgy szükség esetén a megfelelő formában és szakemberek általi módosítása szükséges. 

A projekt megvalósítási és fenntartási időszaka alatt az elvégzett tevékenységekről a szakmai vezető, 
illetve a projektmenedzser koordinálásával éves jelentés készítése javasolt. A jelentésnek 
tartalmaznia kell a lefedett időszakot, az elvégzett tevékenységeket, valamint az elért monitoring és 
indikátor mutatókat. A projekt teljes időszakában bevonásra kerül a kijelölt ÚNK mentor, aki 
részvételével és szakmai tudásával növeli a projekt színvonalát. 

10 Erőforrás terv 

10.1 Pénzügyi erőforrások tervezése 

Az Esély Otthon – Esély Fegyverneken című projektet Fegyvernek Város Önkormányzata önállóan, 
konzorciumi partnerek nélkül, a Széchenyi 2020 által meghirdetett EFOP-1.2.11-16 azonosító számú, 
Esély Otthon című pályázati konstrukció keretében valósítja meg. A támogatási intenzitás 100%, 
melyet az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A 
támogatás és ezzel a pályázat költségvetése 100.000.000 Ft. 

A projekt tervezése során a projektgazda és a pályázatíró nagy hangsúlyt fektetett a jól átgondolt, 
megvalósítható és reális költségvetés összeállítására és azok ütemezésére, összhangban a pályázati 
felhívásban szereplő kritériumoknak.  

A projektben 4 mérföldkő került meghatározásra, melyek költségvetésének eloszlását az alábbi 
táblázat tartalmazza. 
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Mérföldkő Költségvetés 
(bruttó) 

 Mérföldkőtevékenységei 

1. mérföldkő 24.095.774 Ft 

 - Tervezés 
- Szakmai fejlesztési koncepció elkészítése 

- Közbeszerzési eljárások lefolytatása 
- Projektmenedzsment bér + járulék 

- Eszközbeszerzés (PM) 
- Tájékoztatás és nyilvánosság 

- Lakások felújítása 
- Szakmai megvalósító bér és járuléka 
- Helyi Ifjúsági Fejlesztési Koncepció 

elkészítése 
- Marketing és kommunikációs szolgáltatások 

költségei 
- Tréningek (álláskeresési, pályázati források) 

2. mérföldkő 46.984.526 Ft 

 - Projektmenedzsment bér + járulék 
- Lakások felújítása 

- Eszközbeszerzés (lakások)  
- Szakmai megvalósító bér és járuléka 

- Marketing és kommunikációs szolgáltatások 
költségei 

- Ösztönzők 

3. mérföldkő 14.510.148 Ft 

 - Projektmenedzsment bér + járulék 
- Szakmai megvalósító bér és járuléka 

- Marketing és kommunikációs szolgáltatások 
költségei 

Ösztönzők 

4. mérföldkő 14.409.552 Ft 

 - Projektmenedzsment bér + járulék 
- Szakmai megvalósító bér és járuléka 

- Tájékoztatás és nyilvánosság 
- Könyvvizsgálat 

- Marketing és kommunikációs szolgáltatások 
költségei 

- Ösztönzők 
Összesen 100.000.000 Ft   

 

10.2 Humán erőforrások tervezése 

A projekttervezés során meghatározásra kerültek azok a humán erőforrás feltételek, akiknek a 
munkája és részvétele elengedhetetlen a projekt megfelelő kimeneteléhez. Ennek keretében a 
projektmenedzsmenti feladatokat 3 fő látja el az alábbiak szerint. A team alábbi bemutatásából 
egyértelműen kiolvasható, hogy a projekt megvalósítására delegált projektmenedzsment team 
megfelel a pályázati felhívásban támasztott követelményeknek és tapasztalatából illetve magas 
szintű szakmai tudásából adódóan alkalmas a projekt megvalósítására.  

10.2.1 Projektmenedzser 

A projektmenedzseri feladatokat Nardai Dániel fogjaellátni, aki 2003 óta a projektgazda Fegyvernek 
Város Önkormányzata polgármesteri hivatalában dolgozik települési menedzserként, közben 2011-



Helyi Ifjúsági Cselekvési Program 

Fegyvernek Város Önkormányzat   36 

2016 között Fegyvernek Város Önkormányzatának Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési 
Intézményét is vezette megbízott intézményvezetőként. Az elmúlt közel másfél évtized összes, a 
településen megvalósulóönkormányzati projekt előkészítésében és menedzselésében aktívan részt 
vett, ezek a projektek összességében több mint 5 milliárd Ft támogatással valósultak meg. Közülük 
néhány jelentősebb projekt: Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken (támogatási összeg 3,4 milliárd Ft), Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és -
tisztítása (támogatási összeg: 691 millió Ft), Együttműködés megvalósítása a 
fenntarthatóközlekedésfejlesztés érdekében (támogatási összeg: 340 millió Ft), Fegyvernek orvosi 
rendelő rekonstrukciója és bővítése (támogatási összeg: 69,6millió Ft). 

A projektmenedzser feladatai: 

 Összesíti, koordinálja, és meghatározza a projekt műszaki tartalmát, és feladatait. 
 A projekttel kapcsolatos szükséges döntéseket a Polgármester, illetve a Képviselő-testület elé 

terjeszti. 
 Ellátja a döntés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
 Ellátja a támogató intézményrendszerével, elsősorban a Közreműködő Szervezettel való 

kapcsolattartást. 
 Elkészíti a szükséges jelentéseket, mind a pályázó szervezet, mind pedig a Támogató, illetve 

Közreműködő Szervezet felé. 
 Biztosítja a külső ellenőrzés lehetőségét. 
 Előkészíti a szükséges külső vállalkozók bevonásához szükséges anyagokat, előterjeszti, és 

lebonyolítja a szerződéskötést. 
 Szerződéskötések, munkaszerződések előkészítése. 
 A végrehajtás során együttműködik a bevont vállalkozóval, koordinálja a feladatokat, 

ellenőrzi a teljesítést. 

10.2.2 Pénzügyi vezető 

A feladatot ellátó személlyel kapcsolatos elvárások közé tartozik a szakirányú végzettség, valamint 
megfelelő referencia hasonló volumenű projektek pénzügyi vezetői feladatainak ellátására 
vonatkozóan. A felsorolt kritériumoknak Angyal Csaba maximálisan megfelel, őfogja ellátni a 
pénzügyi vezetői teendőket. Angyal Csaba 1998-ban végzett Közgazdasági szakokleveles mérnökként 
a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán Salgótarjánban. 2012.09.01. óta dolgozik a projektgazda 
Fegyvernek Város Önkormányzatának polgármesteri hivatalában, pénzügyi és számviteli 
tevékenységet folytató részegység vezetőjeként, ahol feladata az Önkormányzat intézményei által 
végzett feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatokat végző szervezeti egység irányítása. 
Szintén a feladatai közé tartozik az önkormányzat által lebonyolított pályázatok pénzügyi 
menedzsmentjéhez tartozó feladatok ellátása, valamint a projektek pénzügyi elszámolása. 
Jelentősebb projektek, amelyekben dolgozott: Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 
szennyvízcsatornázás Fegyverneken (támogatási összeg: 3,4 milliárd Ft), Fegyvernek orvosi rendelő 
rekonstrukciója és bővítése (támogatási összeg: 69,6 millió Ft). 

A pénzügyi vezető feladatai:  

 A projekt terv pénzügyi részének aktualizálása, szükséges módosítások végrehajtása, 
engedélyeztetés. 
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 Szerződéskötések, munkaszerződések pénzügyi előkészítése.  
 A projekt pénzügyi részének koordinálása, kapcsolattartás a fejlesztésben résztvevő 

intézményekkel, a Közreműködő Szervezettel, és az Irányító Hatósággal.  
 A projekt pénzügyi folyamatainak felügyelete, a cash-flow és a pénzáramok folyamatos 

figyelemmel kísérése. 
 Épületelújítás, eszközbeszerzések elszámolásának végzése a KSZ által megküldött pénzügyi 

elszámolásokat rögzítő formanyomtatványok naprakész vezetése. 
 Kifizetéseket igazoló számlák, szállítólevelek és egyéb dokumentumok előkészítése, 

ellenőrzése, könyvelése. 
 Időközi pénzügyi jelentések készítése. 
 A projekt megvalósítása során keletkezett pénzügyi teljesítések végzése (készpénzfizetési és 

átutalási számlák), a pénzügyi tevékenységek nyilvántartása és folyamatos ellenőrzése. 
 Menedzsmentüléseken való részvétel. 
 Záró-értékelő pénzügyi jelentéselkészítése. 

10.2.3 Szakmai vezető 

Török Eszter 2014 óta dolgozik a projektgazda Fegyvernek Város Önkormányzatának polgármesteri 
hivatalában. Hivatali munkája során (és azt megelőzően is) mindig a hátrányos helyzetű fiatal 
korosztállyal kapcsolatos feladatok ellátását végezte. 2016-ig művelődési ügyintézőként, 2016-tól 
Igazgatási csoportvezetőként és ifjúsági referensként dolgozik. Feladata a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felügyelete, valamint az óvodai, iskolai kapcsolattartás is. A polgármesteri hivatal ifjúsággal 
kapcsolatos ügyei mind a felügyelete alá tartoznak. 

A szakmai vezető feladatai: 

 A team munkájának irányítása, összehangolása, abban való részvétel, megbeszélések 
vezetése. 

 A csoporton belüli munkamegosztás kialakítása, betartatása. 
 Szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése. 
 Szakmai megvalósítókkal, közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás, kommunikáció 

biztosítása. 
 A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk 

ismertetése. 
 Kapcsolattartás a projekt megvalósulásában közreműködő célcsoporttal, civil szervezetekkel 

és vállalkozásokkal. 
 A projekt keretében megvalósuló rendezvények szakmai vezetése. 
 Részvétel a projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállításában. 

10.2.4 Szakmai megvalósító munkatárs 

A projekt keretein belül létrehozásra került egy Ifjúsági szolgáltató iroda, mely 2018. július 1-jétől 
működik. Vezetését a szakmai megvalósító munkatárs látja el, akinek a bére és járulékai a projekt 
keretein belül kerülnek elszámolásra. Az iroda és ezáltal a szakmai megvalósító munkatárs feladata a 
célcsoport személyes informálása, papír alapú dokumentumok elérhetőségének biztosítása, a 
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különböző rendezvények, ismeretátadások megszervezése, a résztvevők toborzása. Kapcsolattartás 
az együttműködő partnerekkel, a fiatalokkal.  

11 A helyi ösztönzőkbe, lakhatási támogatásban részesítettek aktív 
részvételének biztosítása a település közösségfejlesztési 
programjaiba 

A projektgazda Fegyvernek Város Önkormányzata, valamint az együttműködő partnerek vállalják, 
hogy programjaikba bevonják az érintetteket önkéntes feladatokba. A pályázati kiírás szerint kötelező 
közösségi célú önkéntes tevékenység végzése szükséges a projekt keretében, az alábbi 
tevékenységek során egyéni támogatásban, azaz lakástámogatásban, valamint az ösztönzőkben 
részesültek részéről. A projekt keretében összesen 32 fő lakhatási támogatásban, 32 fő ösztönző 
támogatásban - közülük 4 fő orvos, 8 fő főiskolás vagy egyetemista és 20 fő középiskolás – részesül.  

Mivel az ösztönzők más támogatásokkal együtt is igényelhetőek és nyújthatóak, ezért a közösségi 
célú önkéntesek pontos számát előre meghatározni nem lehet, számuk 32 és 64 fő között várható. 

Az önkéntes munkák jellegét a szakmai vezetők, valamint a projektgazda és az együttműködő 
partnerek egyeztetései során kerülnek meghatározásra. Előzetes egyeztetések során olyan feladatok 
kerültek meghatározásra, mint pl. fásítási programban, csomagosztásban, rendezvényeken vagy TE 
SZEDD akcióban való részvétel, közterületek rendberakása, játszóterek karbantartása, könyvtári 
könyvek rendezése, illetve iskolai rendezvények előkészületeinek segítése. Ezen programok több 
szempontból is pozitív hatással lehetnek mind az egyénre, mind pedig a közösség egészére. Egyrészt 
az elvégzett munkák jelentős színvonalbeli javulást segítenek elő, másrészt az egyéni társadalmi 
szerepvállalás növekedése is várható. Az önkéntesek együttes munkája elősegíti a közösség építését, 
akár az azonos korú, de sok esetben a különböző korú, esetleg generációjú lakosok együttműködését.  

Az önkéntességi munka személyenkénti beosztása és ütemezése a projekt későbbi szakaszában 
történik, amikor is megvan az arra kötelezettek pontos létszáma, az aktuális elvégezendő közösségi 
feladatok meghatározásra kerülnek. A beosztás a szakmai vezető koordinálásával, az együttműködő 
partnerek együttműködésével történik. Az önkéntes munkát végzők már a pályázati felhívás során 
értesülnek ezen kötelezettségükről, melynek elfogadása a támogatási igénylés részét képezi. Csak 
olyan személy nyújthat be támogatási igényt mind lakhatási, mind pedig ösztönző támogatásra, aki 
vállalja, hogy a projekt keretein belül közösségi célú önkéntes tevékenységet végez.  

12 Az elkészült dokumentum településvezetés általi elfogadásának, 
hatályba lépésének módja 

Az elkészült dokumentumot Fegyvernek Város Képviselő-testülte határozattal fogadja el. A 
dokumentum a határozat elfogadását követően hatályba lép és annak módosításáig vagy törléséig 
hatályban marad. 

Az elkészült cselekvési tervet Fegyvernek Város Önkormányzata hivatalos weboldalán, 
awww.fegyvernek.huoldalon mindenki számára elérhetővé, olvashatóvá teszi. A projekt kezdetekor 
elkészült annak önálló honlapja, mely a www.eselyotthonfegyvernek.hu oldalon érhető el. Az 
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elkészült Cselekvési Program a honlap megfelelő menüpontjába, a Dokumentumok menüpontban is 
elérhető lesz annak elfogadása után. Ezáltal biztosított, hogy jelen Cselekvési Program mindenki 
számára megtekinthető és letölthető (pdf) formátumban elérhető legyen.  

Azok részére, akik esetlegesen nem rendelkeznek internettel és/vagy nem alkalmas számukra ezen 
formátum, a Cselekvési Program 1 db nyomtatott példánya rendelkezésre áll a Szolgáltató irodában, 
ahol Ügyfélfogadási időben bárki hozzáférhet.  
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13 Mellékletek 

13.1 Meghívó – 2018.06.21. Mit? Hol? Hogyan? – Projekt indító rendezvény 

 

 



Helyi Ifjúsági Cselekvési Program 

Fegyvernek Város Önkormányzat   41 

13.2 Meghívó – 2018.06.21. Mit? Hol? Hogyan? – Pályázati lehetőségek 
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13.3 Meghívó – 2018.06.21. Mit? Hol? Hogyan? - Életpálya tervezés 
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13.4 Plakát – 2018.07.19. Pályázati lehetőségek 
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13.5 Meghívó – 2018.08.04. Álláskeresés a 21. században 

 



Helyi Ifjúsági Cselekvési Program 

Fegyvernek Város Önkormányzat   45 

13.6 Meghívó – 2018.08.04. Pályázati tanácsadás 
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13.7 Meghívó – 2018.08.04. Egyeztető fórum 
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13.8 Meghívó – 2018.08.23. Önéletrajz technikák tréning 

 



2. számú melléklet 

 

Fegyvernek Város Önkormányzat 

Helyi Ifjúsági Cselekvési Program 2018-2020. 

Felülvizsgálat 

 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott „Esély Otthon-
Esély Fegyverneken” című EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosítószámú projekt keretében 
elkészített Ifjúsági Cselekvési Program 2018-2020 megvalósítására tervezett időszak lejárt, 
így annak teljesülésére vonatkozó felülvizsgálat szükséges. 

A dokumentumban tervezett tevékenységek részben valósultak csak meg, hiszen a vállalt 
mutatókat nem minden esetben tudtuk teljesíteni. A 2020-2021-es évet a pandémia 
nagymértékben meghatározta, több tevékenység is 2022-ben zárult le. Az időközben felmerült 
igények miatt néhány tevékenység esetében változás történt, átcsoportosításokat kellett 
végrehajtani. Sajnálatos módon nem tudtuk teljesíteni teljes mértékben az orvosoknál a négy 
főt, de már a két fő is nagy sikernek bizonyult. A főiskolás tanulók viszont sokkal többen 
jelentkeztek az ösztöndíjra, mint azt előzetesen gondoltuk. 

Az elvégzett tevékenységek szempontjából fontos, hogy ezek segítségével próbáljuk 
megállítani a lakosságfogyást. Az elvégzett munka sikeressége azonban csak 3-5 év múlva 
lesz látható. A lakhatási lehetőség már most is több fiatalt tartott a településen, az 
ösztöndíjban részesülők- főként a főiskolások, egyetemisták- viszont csak most fognak kilépni 
a munka világába, és ha megfelelőek a település adta lehetőségek, talán nem mennek el. 

A megvalósított programok rávilágítottak, hogy elengedhetetlen egy hosszú távú ifjúsági 
stratégia kialakítása az elöregedési folyamatok megállításához, melynek jó alapja lehet a 
Cselekvési Program. 

 

Fegyvernek, 2022. december 14. 

 

 

 

 

 

 



Tervezett 
Tevékenység 

Tevék
enység
hez 
tervez
ett 
költsé
g (Ft) 

Küls
ő 
hum
án 
erőf
orrás 
igény 

Tervezett 
határidő 

Felülvizsgálat, megvalósult eredmény 

2. tevékenység: 
Önéletrajz, 
interjú, 
álláskeresési 
tréningek 

635.00
0.- 

Igen Folyamatos Teljesült, hiszen folyamatosan nagyszerű 
szakemberekkel, példaképekkel találkozhattak az 
előadások folyamán. A munkakereséshez, 
munkavállaláshoz, pályaorientációhoz tréningeket 
tartottunk a célcsoportnak. Az előadásokat online 
lehetett hallgatni, melyhez regisztrációra volt 
szükség. 

4. tevékenység: 
Ösztönző- 
orvosok                   

11.664
.000.- 

Igen  Országos probléma az orvos hiány, azonban sikerült 
egy fogorvost és egy háziorvost bevonnunk a 
programba. Sajnos ennek ellenére nem tudtuk 
teljesíteni az indikátor számot, mert csak egy 
háziorvost sikerült a településre hozni, 
gyermekorvosnak egy jelentkező sem volt. 

4. tevékenység: 
Ösztönző- 
ösztöndíj 
főiskolásoknak 

4.374.
000.- 

Nem A program 
végéig 

A főiskolásoknak szánt ösztöndíj során a vállalt 
indikátor számokat (8 fő) tudtuk tartani. 
Igyekeztünk minél több a célcsoportnak megfelelő 
fiatalhoz eljuttatni a felhívásunkat. 26 fő részesült 
támogatásban, változó időtartamban. 

4. tevékenység: 
Ösztöndíj- 
ösztöndíj 
középiskolásokn
ak 

7.290.
000.- 

Nem A program 
végéig 

A szakmát tanuló fiatalok körében népszerű volt ez 
a típusú ösztöndíj, az indikátorszámot (20 fő) 
azonban nem tudtuk tartani, mert sokan a 
jelentkezők, érdeklődők közül nem érték el a 
korhatárt. Összesen 7 fő részesült támogatásban.  

Lakások 
felújítása, 
berendezése 

49.586
.860.- 

Igen Folyamatos, 
fenntartási 
idő alatt is 
biztosítani 
kell a 
lakottságot 

8 db lakás lett felújítva, berendezve a pályázat 
segítségével. A lakások folyamatosan lakottak, csak 
abban az esetben állnak üresen, ha a kiköltözés 
után elvégezzük a tisztasági festést, takarítást. A 
fenntartási időszakban (5 év) várhatóan ugyan ilyen 
népszerűségnek fog örvendeni a lakhatási 
lehetőség. A vállalt indikátorszámot (32 fő) a 
fenntartási idő végére tudjuk teljesíteni. Jelenleg 29 
fő részesült a támogatásban. 

5. tevékenység: 
személyre 
szabott EU-s és 
hazai forr. 
tréning 

952.50
0.- 

Igen A projekt 
megvalósítás
ának 1. 
mérföldköve 

A vállalt indikátorszámot (36 fő) teljesítettük. 

Életpálya 
tervezést segítő 
helyi szolgáltatás 

  Folyamatos A vállalt indikátorszámot (36 fő) teljesítettük. 

 

 




