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„A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen” 

„TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010” 

 

I. Projekt általános bemutatása 

Konstrukció: TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című Felhívás Konzorciumvezető: 

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Konzorciumi partner: Keszthely Város Önkormányzata 

Projekt céljai, részcéljai, valamint azok elvárt eredményei  

 

Átfogó célok 

 helyi közösségek fejlesztése 

 településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének 

fejlesztése  

 közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő 

közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása 

 közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, 

bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok lebonyolítása 

 A közösségi élet fejlesztését elősegítő, a helyi társadalmat szolgáló rendszeres, 

kapcsolati háló szervezése, működtetésének biztosítása. 

 

Részcélok 

 helyi közösségfejlesztési szakemberek bevonása 

 partnerségi együttműködés 

 A helyi tudásalapú társadalom közösségi fejlesztése az ismeretterjesztés, a 

környezettudatosság, a közösségfejlesztés lehetőségeinek bővítésével 

 szemléletformálás, a figyelem ráirányítása a helyi értékek védelmére, a problémák 

kezelésére, ugyanakkor az európaiságra és a globális gondolkodásra is 

 Keszthelyen a helyi cselekvési terv, fenntarthatósági koncepció kidolgozása, Helyi 

Esélyegyenlőségi Program és Közművelődési rendelet átdolgozása, Rendezvénynaptár 

készítése  

 az akcióterület intézményi és működési kapacitásának megerősítése, képzések 

lebonyolítása a közösségfejlesztési, helyi értékek megőrzése, fenntarthatósági témák, 

civilszervezeti lehetőségek terén, projektműködtetési tapasztalat megszerzése 

 a projekt megismertetése prospektus, Internetes megjelenés segítségével  

 

Konkrét célok 

A projekt által érintett keszthelyi településrész városi, közösségi- és gazdasági projektelemeket is 

magában foglaló infrastrukturális fejlesztése mellett fontos az érintett városi szövet társadalmi 

megújítása is. A projekt a helyi közösségek aktív bevonásával a helyi társadalom kohézióját és 

lokálpatriotizmusát kívánja erősíteni, a helyi civil és társadalmi szervezetek bevonásával, a helyi 

adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelő és helyi lakosságot mobilizáló, a 

projekt fizikai fejlesztési elemeit erősítő, azok társadalmasítását és elfogadásukat segítő 

közösségépítő akciók megvalósításával. A projekt keretében nyílt meg és működik az Információs 

Pont a Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatt. 
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Támogatási összeg: 54.992.198 Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Megvalósítási időszak: 2018.12.15-2022.05.31. 

Projekt keretében megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak száma: 4 fő 

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 4 fő (szakmai vezető, projektmenedzser, 

közösségfejlesztő, közművelődési munkatárs) 

 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását 

modellezik: 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2018.12.21 Szerződéskötés  

2019.05.31 Megvalósítás előkészítésének lezárása 2., 3. mérföldkő 

2022.05.31 Projekt szakmai megvalósításának szakasza 
Eddig megvalósult az Én városom Keszthely című 
rajzpályázat, 2 db részvételi fórum, Előkészítés alatt 
Szomszédünnep és az Életutak 

4-10 mérföldkövek 

 

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, 

Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak 

(nem releváns) 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Érintett 
konzorciumi 
partnerek 

Benyújtás 
várható 
dátuma 

Igényelt 
támogatás 
(Ft) 

Elfogadott 
támogatás 
(Ft) 

Megjegyzés 
(teljesítés 
részben/egészbe
n) 

időközi elszámolás 
(nem mérföldkőhöz 
kötött) 

minden 
konzorciumi 
partner 

2019.09.30.   Az 
adatszolgáltatási
g pénzügyi 
elszámolás nem 
történt 

 

Keszthely Város Önkormányzata a projektben konzorciumi partner, a rá eső támogatási összeg 

3.494.150,- Ft, amelyből kötelezettségvállalás még nem történt. 

 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 

Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

Közösségi interjúk legalább 30 db 30 fővel  Megvalósult 

Közösségi beszélgetések 8 alkalom Megvalósult 

Közösségi felmérés 1 db  Megvalósult 

Helyi cselekvési terv 1 db Megvalósult 

Rendezvénynaptár 1 db Megvalósult 

Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása Folyamatban 
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12 db közösségi akció lebonyolítása 

Fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok 
megvalósítása 6 db program 

Folyamatban 

A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő 
fórumainak fejlesztése 2 db nyilvánossági fórum 
megteremtése 

Folyamatban 

Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők 
fejlesztése 15 db részvételi fórum 

Folyamatban 

A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi 
információs pont kialakítása  

Folyamatos 

A megvalósításban részvevő közösségfejlesztő, valamint a 
konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, 
könyvtári, muzeális intézmény legalább egy-egy munkatársa 
és a projekt szakmai vezetője a program megkezdését követő 
3 éven belül közösségfejlesztő 
végzettséget/képesítést/tanúsítványt kell szerezzen.  

Beszerzése 2020-ban 

 

Mérföldkövek 
száma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény 
leírása 

Megjegyzés 

1. 2018.12.31. A támogatási szerződéskötés 
feltételeként előírt 
eredményességmérési keret indikátor 
teljesítése.  

 

2.  2019.02.28. A támogatási szerződés megkötését 
követő 2,5 hónapon belül – 
településrészeken megvalósuló 
közösségi interjúk összesítése, 
együttműködési megállapodás az 
intézményi, ágazati együttműködésről  

 

3. 2019.05.31. Támogatási szerződés hatályba lépésétől 
számított 5 hónap során megalkotásra 
kerül a rendezvénynaptár, a helyi 
cselekvési terv. 
A cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai 
dokumentumok áttekintésre kerülnek: - 
helyi esélyegyenlőségi program (2018 
novemberében megújított), - megújított 
közművelődési rendelet (amennyiben a 
rendeletet több mint 3 éve fogadták el, 
vizsgálták felül, akkor a megújítás 
kötelező, egyéb esetekben opcionális), 
aktualizált projekt költségvetés. 
A támogatói döntésben foglalt 
teljesítendő feltételek:  
• Támogatást igénylőnek a helyi 
cselekvési terv elkészültét követően 
szükséges az indikátorvállalásait 
felülvizsgálnia, a helyi cselekvési tervben 
kifejtett, megvalósítani tervezett 
tevékenységek, események, akciók, 
programok függvényében az indikátor 
célérték vállalások növelése lehetséges. 

 

4. 2019.11.30.   

5. 2020.05.31.   
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6. 2020.11.30.   

7. 2021.05.31.   

8. 2021.11.30.   

9. 2022.04.30.   

10. 2022.05.31.   

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

A projekt esetében milyen a költségvetés struktúrája, szükséges-e az 

Önkormányzat/Kedvezményezett részéről önerő biztosítása a saját költségvetés terhére. Önerő 

mértéke, biztosításának szükséges időpontja, várható kifizetések ütemezése a kivitelezéssel 

kapcsolatban.  

A költségeket a projektből fedezni tudjuk, a Társaságnak vagy az Önkormányzatnak önerőt nem kell 

biztosítania. 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban: pl. kapcsolódás más 

projektekhez (ahol releváns), összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a 

projekt előrehaladását.  

A projekt szervesen kapcsolódik a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” c. EFOP-

1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekthez, ezért a megvalósító Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum konzorciumvezetővel együttműködés megállapodást kötöttünk. 

A TOP-5.3.1 projekt kapcsolódik az összes TOP pályázathoz, mivel kiegészíti azokat a programokkal és 

a helyi identitás erősítésével. 

 


