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Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti 

járásokban 

TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 

 

I. Projekt általános bemutatása – cím, azonosítószám, konstrukció, fő célja és szakmai tartalma 

röviden összefoglalva, támogatási összeg, támogatási intenzitás,  

Konstrukció: konzorciumi megállapodásban (partnerek: Keszthely Város Önkormányzata, Zala Megyei 

Kormányhivatal, Civil a Civilekért Egyesület, Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.) 

 

Fő cél:  

Cél a keszthelyi és zalaszentgróti járás területén a gazdaságélénkítés, a foglalkoztatáspolitika 

decentralizálása, a helyi foglalkoztatási fejlesztések megalapozása, a foglalkoztatási szint növelése, a 

munkanélküliség csökkentése és mindezek által a lakosság életszínvonalának emelése.  

 

Célcsoport: munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek (álláskeresők és inaktívak)  

 

Szakmai tartalom:  

A 42 hónapig tartó program alapja egy helyi szinten létrejövő, korábbi foglalkoztatási 

együttműködések tapasztalataira épített területi partnerség, a Paktum létrejötte, amely hatékony 

forrásfelhasználás biztosításával segítséget nyújt a kialakított stratégia mentén való képzési és 

foglalkoztatási programok megvalósításához a keszthelyi és a zalaszentgróti járásban.  

A projekt főbb tevékenységei között szerepel munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása az 

álláskeresőknek, vállalati tanácsadás, foglalkoztatási és képzési támogatás nyújtása a célcsoport 

tagjainak, a foglalkoztatásban érdekelt szereplők közötti együttműködés koordinálása és a 

paktumiroda működtetése.  

A munkaerő-piaci szolgáltatások igénybe vételére, a képzési- és bérköltség támogatási, továbbá az 

önfoglalkoztatás támogatására vonatkozó szerződés megkötésére a két járás két településén, 

Keszthelyen és Zalaszentgróton is lehetősége lesz a célcsoport tagjainak. A projekt a tervek szerint 

196 fő részére nyújt munkaerőpiaci szolgáltatásokat és 86 fő munkába állását segíti majd elő. 

Támogatási összeg: 301.334.444 Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Megvalósítási időszak: 2018.01.01 – 2021.06.30.  

Projekt keretében munkaviszonyban foglalkoztatottak száma:  

Civil a Civilekért Egyesület esetében: 5 fő  

Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 1 fő 

Zala Megyei Kormányhivatal: 1 fő 

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 

2016. június 21. Pályázat benyújtása  

2017.10.24. Támogatói döntés – MÁK  

2017.12.06. Támogatási szerződés megkötése  

2018.01.01- Szerződéskötések feladatokra Projekt előkészítés 



22. sz. melléklet 

 2 / 3 
 

2018.03.31.  időszaka lezárult 

2018.01. Közbeszerzési eljárás(ok) ZMKH-nál releváns 

 Szerződéskötés  

2018.02.28,  
 
 
2018.03.31 
 
2018.09.30 
2018.10.31 
2019.02.28 
 
 
2019.06.30 

A 2. mérföldkőnél a projekt előkészítés időszaka lezárult, 3 
térségi találkozó és 1 általános találkozó megtartásra került. 
15 partner aláírásával létrejött a foglalkoztatási Paktum. 
2018.04.01-vel elindult a projekt szakmai megvalósítása, az 
ügyfelek programba vonása. Negyedévenként az Irányító 
Csoport ülések megtartásra kerültek.  
2018-ban két területi workshop,  
2019. márciusában 1 Paktum konferencia megtartásra került. 
A mérföldkövekhez kötött szakmai beszámolók benyújtásra 
kerültek.  
A ZMKH részéről az ügyfelek programba vonása, a bérköltség 
támogatási szerződések megkötése és az elszámolások 
ellenőrzése folyamatos. 

A mérföldkövekhez 
kötött indikátorok 
teljesültek.  

2021.06.30. Projekt fizikai befejezése  

 

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 
időpontja  

Igényelt 
támogatás 

Elfogadott 
támogatás 

Megjegyzés 
(teljesítés 
részben/egészben) 

1. kifizetési igénylés minden 
konzorciumi 
partner 

 
2018.10.10. 

17 454 840,- 17 454 840,- Keszthely Város 
Önkormányzata 
elszámolt az 
előleggel. 

2. kifizetési igénylés ZMKH, Civil a 
Civilekért 
Egyesület, 
Keszthelyi 
Városfejlesztő 
Kft. 

2019.01.15. 25.389.481 25 389 481,-  

3. kifizetési igénylés ZMKH, Civil a 
Civilekért 
Egyesület, 
Keszthelyi 
Városfejlesztő 
Kft. 

2019.07.18. 35.426.155  kifizetési igénylés 
elbírálás alatt van 

 

Keszthely Város Önkormányzata által megkötött szerződések 

Feladat megnevezése Szerződés-
kötés 
időpontja 

Bruttó 
szerződött 
összeg (Ft) 

Teljesítési 
határidő 

Megjegyzés (teljesítés 
részben/egészben) 

Megvalósíthatósági 
tanulmány készítése 

2016.08.17 3.302.000 2016.10.06. Megvalósult 

Paktum stratégia készítése 2018.01.02 3.302.000 2018.03.19 Megvalósult 

 

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

ismertetésével 
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Monitoring mutató 
megnevezése 

Cél dátuma 
Cél 

változás 
Cél 

összváltozás 
Cél 

kumulált 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében munkaerőpiaci 
programokban résztvevők 
száma (PO25) 

2018.10.31 20 20 20 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében munkaerőpiaci 
programokban résztvevők 
száma (PO25) 

2019.08.31 72 72 196 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében munkaerőpiaci 
programokban résztvevők 
száma (PO25) 

2021.06.30 176 196 196 

 

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.  

Nincs szükség önerő biztosítására. Az Önkormányzat a projektben vállalt konkrét feladatait 

teljesítette, finanszírozásuk megvalósult és elszámolásra került. A további megvalósításban a 

konzorciumi partnerek vesznek részt.  

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

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

projekt előrehaladását.  

Nem releváns 

 


