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„Keszthely Hazavár” Ifjúságot Segítő Támogatási Program 

EFOP-1.2.11-16-2017-00023 

 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: „Keszthely Hazavár” Ifjúságot Segítő Támogatási Program 

Azonosítószám: EFOP-1.2.11-16-2017-00023 

Támogatási összeg: 199.701.728,- Ft 

100% támogatási összeggel jóváhagyott projekt 

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

A pályázat célja egy olyan Ifjúsági program és támogatási rendszer kialakítása, amely elősegíti a 

keszthelyi fiatalok helyben maradását, Keszthelyen történő munkavállalását és letelepedését, 

valamint a 18-35 éves korosztályba tartozó célcsoport számára lehetőséget teremtsen a Keszthelyen 

törtnő letelepedésre, helyben történő munkavállalásra, saját vállalkozás indítására, családalapításra. 

A program lényege, hogy a csökkentse a településről történő elvándorlás mértékét, alapot teremtsen 

a helyben történő letelepedésre és életkezdésre. 

A program legfőbb elemei: 

- 14 önkormányzati bérlakás kialakítása, amelyeket a programba belépők számára a projekt 

megvalósítási időszakában térítésmentesen biztosít az önkormányzat – a lakásigények 

pályázati rendszer keretében kerülnek elbírálásra 

- hiányszakmákat érintő képzési lehetőségek 

- karrier-tanácsadás, ifjúsági iroda működtetése 

- workshopok, képzések szervezése az egyéni boldogulás elősegítése érdekében – 3x6 

alkalmas előadássorozat szervezése 

- első ingatlanhoz jutás támogatása 

- rezsitámogatás 

- kereset-kiegészítő támogatás 

- képzési támogatás 

- tanulmányi ösztöndíj 

- önkéntesség elősegítése és szervezése 

 

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

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt 

előrehaladását modellezik: 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2017. február 28. Tervezési szerződés megkötése - felújításra kerülő 14 
ingatlan vonatkozásában vázlatterv és tervezői 
költségbecslés készítése – határidő: 2017. március 20. 

 

2017. március 13. Megbízási szerződés megkötése – előkészítő 
tevékenység keretében a szakmai fejlesztési koncepció 
kidolgozása – határidő: 2017. április 10. 

 

2017. június 20. Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról 156/2017 (VI.20.) KT 
Határozat 

2017. június 27. Pályázat benyújtása EPTK felületen keresztül  

2017. július 21. Jogosultsági vizsgálat eredménye – pályázat  
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teljesítette a jogosultsági kritériumokat 

2017. december 4. Értesítő levél a pályázat támogatási kérelmének 
támogatásáról 

100% - Támogatás: 
199.701.728,- Ft 

2017. december 14. Képviselő-testületi határozat a pályázat támogatási 
szerződésének megkötéséről 

343/2017 (XII.14.) KT 
Határozat 

2018. március 12. Támogatási szerződés hatályba lépése  

2018. május 24. Előlegigénylés – likviditási terv elfogadását követően  

2018. május 25. Előlegigény elfogadása – éves likviditási terv alapján az 
éves tervezett kiadások 100%-a igényelhető előlegként 

100% előleg nem 
igényelhető, csak éves 
likviditási terv alapján 

2018. június 29. Megbízási szerződés megkötése – 
projektmenedzsment feladatok ellátása 

 

2018. június 29. Megbízási szerződés megkötése – szakmai vezető  

2018. szeptember 4. Megbízási szerződés megkötése – marketing feladatok 
ellátása 

 

2018. szeptember 5. Megbízási szerződés megkötése – Engedélyes és 
kiviteli tervek, belsőépítészeti tervek készítése. 
Határidők: 2018.11.15. (2 lakás) és 2019.02.15. (12 
lakás) 

 

2018. szeptember 5. Megbízási szerződés megkötése – kötelező 
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok 

 

2018. szeptember 17. Megbízási szerződés megkötése – megalapozó 
tanulmány készítése – toborzás, keszthelyi fiatalok 
életlehetőségei tárgyban 

 

2018. szeptember 17. Megbízási szerződés megkötése – megalapozó 
tanulmány készítése – célcsoport bevonása, gazdasági 
együttműködési lehetőségek 

 

2018. szeptember 29. Megbízási szerződés megkötése – szakmai asszisztens  

2018. szeptember 29. Megbízási szerződés megkötése – ifjúsági referens  

2018. október 8. Megbízási szerződés megkötése – jogi asszisztens  

2018. október 15. Bérleti szerződés megkötése – Ifjúsági iroda 
helyiségbérlet 

 

2018. október 30. Megbízási szerződés megkötése – programhoz 
kapcsolódó előadássorozat szervezése 

 

2018. november 21. I. Szerződésmódosítási igény – költségvetési 
átcsoportosítás, szakmai közreműködők módosítása, 
bemutatása, megvalósíthatósági tanulmány és 
likviditási terv módosítása 

 

2019. január 29. Megbízási szerződés megkötése – közbeszerzési 
szakértői, bonyolítói feladatok – I. eljárás (2 lakás) 

 

2019. március 22. Módosított Támogatási Szerződés hatályba lépése  

2019. április 3. Előlegigénylés 2019. évre  

2019. április 9. Előlegigénylés elfogadása  

2019. április 15. Megbízási szerződés megkötése – közbeszerzési 
szakértői, bonyolítói feladatok – II. eljárás (12 lakás) 

 

2019. április 25. „Keszthely hazavár!” program ifjúsági cselekvési 
tervének elfogadása” 

93/2019 (IV.25.) KT 
Határozat 

2019. május 15. Időközi elszámolás benyújtása  

2019. május 22. Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés 
megindítása – I. ütem 

I. ütem: a 14-ből 2 
lakásra vonatkozó 
eljárás - Kbt. 115. §. 
szerinti nyílt eljárás 

2019. május 22. Megbízási szerződés megkötése – műszaki ellenőri 
feladatok ellátása 

 

2019. június 27. A „Keszthely hazavár!”ifjúságsegítő program ösztönző 
támogatásairól szóló rendelet elfogadása  

164/2019 (VI.27.) KT 
Határozat 
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2019. július 18. Időközi elszámolás elfogadása  

2019. július 19. Pályázati felhívások: 

 tanulmányi ösztöndíj támogatás 

 első ingatlanhoz jutás támogatás 

 kereset-kiegészítő támogatás 

 rezsitámogatás 

Ifjúsági Iroda 

2019. július 9. Eredménytelen közbeszerzési eljárás – új eljárás 
kezdeményezése a 14 lakás esetében egy ütemben 

194/2019 (VII.9.) KT 
Határozat 

2019. augusztus 29. II. Szerződésmódosítási igény – lakások felújítására 
vonatkozó közbeszerzés eredménytelensége miatt 
átütemezés, új megvalósítási menetrend. 

Jelenleg hiánypótlás 
alatt 

2019. augusztus 31. II. 14 lakás felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
dokumentációjának összeállítása, megküldése a 
közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó 
VeszprémBer Zrt. részére. Az ütemterv elfogadását 
követően az eljárás megindítható. 

Kbt. 115. §. szerinti 
nyílt eljárás 

2019. augusztus 31. Pályázati felhívások lezárása (első ingatlanhoz jutás 
támogatása kivételével) 

Ifjúsági Iroda 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Szerződés-
kötés 
időpontja 

Bruttó 
szerződött 
összeg (Ft) 

Teljesítési 
határidő 

Megjegyzés (teljesítés 
részben/egészben) 

Felmérési tervek, tervezői 
költségbecslés 

2017.02.28. 3.949.700,- 2017.03.20. Teljesítés 100% 

Előkészítő tanulmány – szakmai 
megvalósítási koncepció 

2017.03.13. 3.810.000,- 2017.04.10. Teljesítés 100% 

Projektmenedzsment 2018.06.29. 3.556.000,- folyamatos 
részteljesítés: 2019.01.25. 
553.400,- Ft (2018. évre eső 
feladatok) 

Szakmai vezető 2018.06.29. 8.000.000,- 
40 hónap – 
2021.10.31. 

havi teljesítés alapján 
elszámolás 

Marketing, PR 2018.09.04. 5.194.300,- folyamatos 
I. részt. 2018.11.19. 
1.524.000,- Ft; II. részt. 
2019.04.30. 990.600,- 

Engedélyes, kiviteli és szakági, 
lakberendezési tervek 

2018.09.05. 12.636.500,- 
2018.11.15. és 
2019.02.15. 

Teljesítés 100% 

KTK nyilvánosság 2018.09.05. 317.500,- folyamatos - 

Megalapozó tanulmány – 
ifjúság igényei 

2018.09.17. 4.762.500,- 2018.11.30. Teljesítés 100% 

Megalapozó tanulmány – 
gazdasági együttműködések 

2018.09.17. 7.366.000,- 2018.11.30. Teljesítés 100% 

Szakmai asszisztens 2018.09.29. 2.960.000,- 
37 hónap – 
2021.10.31. 

havi teljesítés alapján 
elszámolás 

Ifjúsági referens 2018.09.29. 4.212.000,- 
37 hónap – 
2021.10.31. 

havi teljesítés alapján 
elszámolás 

Jogi asszisztens 2018.10.08. 1.800.000,- 
36 hónap - 
2021.10.31. 

havi teljesítés alapján 
elszámolás 

Irodabérlet – Ifj. iroda 2018.10.15. 1.575.000,- 2021.10.14. 7 teljesítési időszak szerint 

Előadássorozat szervezése 2018.10.30. 990.000,- 
18 alkalom – 
évi 3 2021-ig 

1. részteljesítés: 2019.06.12. 
330.000,- 

Közbeszerzési szakértő I. 
eljárás 

2019.01.29. 825.500,- 
összegzés 
megküldése 

Teljesítve: 2019.július 11. 
825.500,- Ft 

Közbeszerzési szakértő II. 
eljárás 

2019.04.15. 825.500,- 
összegzés 
megküldése 

folyamatban 

Műszaki ellenőr 2019.05.22. 1.397.000,- folyamatos - 
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IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2018. októbertől 
Ifjúsági iroda működése folyamatos, honlap, tájékoztatás, cselekvési 
terv és pályázati rendszer kidolgozása 

 

2019. szept.- nov. 
14 lakás felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
szerződéskötés a nyertes kivitelezőkkel – 3 részajánlati kör 

 

2019. nov. – dec. 
Lakások berendezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések 
lebonyolítása 

ÉH alatti beszerzések 
eszközkategóriánként 

2020. március 31. 
2 lakás beköltözhető, elkészül – program keretében pályázható, 
beköltözhető 

 

2020. június 30. maradék 12 lakás elkészül – program keretében pályázható, 
beköltözhető 

 

2019. szept. - 2022. 
április 

Ifjúsági cselekvési terv megvalósítása – pályázatok kiírása, fiatalok 
bevonása, képzések, workshopok szervezése folyamatos, juttatások 
jóváhagyása pályázati rendszer keretében 

Szakmai vezető és 
közreműködők 

   
   
2022. április 30. Projekt tervezett fizikai befejezése  

 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

A projekt Támogató által elfogadott költségvetése megfelel a beszerzési eljárások során megkötött 

szerződéseknek és az ifjúsági cselekvési tervben rögzített tervezett juttatási keretösszegeknek. A 

végleges költségvetés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés eredményes lezárását 

követően áll rendelkezésre. A projektben saját forrásra az engedélyes és kiviteli tervek készítése 

esetében volt szükség, a legkedvezőbb ajánlati ár esetében sem fedezete a tervezési díjat a projekt 

költségvetésében szereplő és elszámolható keretösszeg. A képviselő-testület 226/2018. (VIII.29.) sz. 

határozatában 10.000.000,- Ft keretösszeget biztosított a „lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire” 

című tartalék összegéből az el nem számolható költségek fedezetképzése érdekében. 

A lakások felújítására rendelkezésre álló pályázati forrás az előzetes költségbecslések és a kiviteli 

tervek alapján készített tervezői költségbecslés alapján sem nyújt teljes egészében fedezetet a 

beruházásra. A „lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire” című tartalék összegéből jelenleg 

100.000.000,- Ft forrás szerepel előirányzatként a költségvetésben. Ez az összeg a pályázati 

támogatással együtt hivatott biztosítani a 14 lakás felújításának költségeit. A pontos és tényleges 

önerő mértékét a 14 lakás felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeres és eredményes 

lezárását követően, a legkedvezőbb ajánlati árak ismeretében valamint a vállalkozói szerződések 

megkötésével egyidejűleg tudjuk meghatározni. A tényleges önerő és el nem számolható 

hozzájárulás mértékéről a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntésében 

rendelkezik. 

A projekt támogatási intenzitása névlegesen 100%, de az ún. Lakásalap terhére jelentős 

többletforrást igényel. Eredményeként 14 db teljes körűen felújított és korszerűen berendezett 

összkomfortos lakás fog az Önkormányzat rendelkezésére állni a projekt lezárását követően. A 

lakások frekventált elhelyezkedése és felújítást követő állapota jelentős értéknövelő tétel az 

önkormányzati vagyonelemek között. 

A projekt finanszírozhatóságát segíti az igényelhető pályázati előleg rendszere. A TOP projektektől 

eltérően itt az elfogadott likviditási tervnek megfelelően naptári évre igényelhető előleg összegek 

állnak rendelkezésre. 
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VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más 

projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt 

előrehaladását 

A projekt tényleges kezdete a támogatási szerződés megkötése és a pályázati előleg folyósítását 

követő hónapra tehető. Időpontja: 2018. május 1. 2018-2019 folyamán számos közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás került lefolytatásra annak érdekében, hogy a projekt költségvetési 

sorai alátámasztásra, a megvalósításhoz szükséges szakemberek, vállalkozások bevonásra 

kerülhessenek, és elkészülhessen mind az Ifjúsági cselekvési terv és kapcsolódó pályázati rendszer, 

mind megtörténhessen a lakások kivitelezőjére irányuló közbeszerzési eljárás sikeres lezárása. 

A támogatási program és kapcsolódó pályázati rendszer 2019. nyarától a pályázatok kiírásával és 

elbírálásával megkezdi működését. 2019. júliusában négy pályázati felhívás: kereset-kiegészítő 

támogatás, rezsitámogatás, tanulmányi ösztöndíj támogatás és első lakáshoz jutás támogatásai 

kerültek kiírásra, amelyek beadási határideje 2019. augusztus 31. volt. A kereset-kiegészítő és a 

rezsitámogatásokra egyaránt 9-9, a tanulmányi ösztöndíj támogatásra pedig 3 ajánlat érkezett. 

Jelenleg értékelésük és hiánypótlásuk folyamatban van, a bírálat határideje 2019. szeptember 15.  

A NAV állásfoglalása alapján az egyes támogatások adókötelesek. Az egyes programelemek 

támogatási összegei és a támogatható pályázatok száma emiatt az Ifjúsági Cselekvési Tervhez képest 

módosultak, és az alábbi táblázat szerint alakulnak.  

Programelemek 
Havi 

támogatási 
összeg 

Támogatási 
időszak (hó) 

1 főre jutó 
támogatási 

összeg 

Támogatható 
pályázatok 
száma (fő) 

Összesen 

Bérlakás támogatás - 24 - 22 
 

Rezsitámogatás 30 000 Ft  12 360 000 Ft  20 7 200 000 Ft  

Első ingatlanhoz jutás 
támogatása 

116 667 Ft  12 1 400 000 Ft  8 11 200 000 Ft  

Keresetkiegészítő 
támogatás 

58 000 Ft  12 696 000 Ft  25 17 400 000 Ft  

Tanulmányi ösztöndíj 58 000 Ft  12 696 000 Ft  10 6 960 000 Ft  

Képzési támogatás 
(jogosítvány, nyelv)   

150 000 Ft  10 1 500 000 Ft  

Összeg 
   

95 44 260 000 Ft  

 

A projekt keretében folyamatosan működik az Ifjúságsegítő Iroda, ahol a pályázati lehetőségek 

mellett karrier és pályaorientációs tanácsadási szolgáltatás is elérhető. A 2018/2019-es tanév során 

megszervezésre került egy 6 alkalmas előadássorozat, amelynek témája az életpálya-tervezés volt. A 

2019/2020-as, illetve a 2020/2021-es tanévben további 6-6 előadást tartanak munkaügyi 

szakemberek. 

A lakások felújításának sarkalatos pontja, hogy a pályázat keretében csak lakások belső felújítása és 

az ahhoz kapcsolódó munkálatok díjai számolhatók el. Lévén a lakások többsége régi építésű, elavult 

és leromlott állapotban van, a hozzájuk tartozó kiépített közművek esetében számos esetben 

jelentős beruházásokra van szükség. A lakások villamos energiaellátására a legtöbb helyen jellemző 

az alacsony szintű kiépítettség, szinte mindenhol bővítésre, átalakításra szorul. A lakások fűtését 

jellemzően egyedi gázkazán biztosítja a tervek szerint. Egyes lakások esetében szükséges a lakásokon 

kívül futó gázhálózat kiépítése is, mert jelenleg nem áll rendelkezésre. Ezeknek a közműveket érintő, 

a lakások almérőin kívül eső beruházási feladatoknak a megvalósítása (engedélyezés, felújítás, 
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kivitelezés, műszaki átadás) előfeltétele a sikeres és határidőben történő felújítási munka 

elvégzésének.  

A közműveket érintő, lakásokon kívül eső kiépítési és felújítási munkák megszervezését a 

projektmenedzsmentet ellátó VÜZ Nonprofit Kft. vállalta. A munkák előrehaladásáról és állapotáról a 

projektmenedzsment beszámolójából bővebben is tájékozódhatnak. 

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens 

 

 

 

EFOP-1.2.11-16-2017-00023 

„Keszthely hazavár – ifjúságot segítő támogatási program” 

I. Projekt általános bemutatása   

A Felhívás címe: Esély Otthon  

A Felhívás kódszáma: EFOP-1.2.11-16  

Fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:  

támogatási összeg: bruttó 199.701.728 Ft 

támogatási intenzitás: 100%  

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

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2017. június 27. Pályázat benyújtása  

2017. december 4. Támogatói döntés – MÁK  

2018. március 12. Támogatási szerződés megkötése  

2019. március 21. Szerződésmódosítások – MÁK A projekt véghatáridejére vonatkozó 
módosítási kérelem elfogadásra került. 

folyamatban 
(beküldve 
2019.08.29.) 

Szerződésmódosítások – MÁK A projekt véghatáridejére vonatkozó 
módosítási kérelem. 

 Közbeszerzési eljárás(ok) A kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzés szeptemberben megindul. 

 Kivitelezés  Az építési kivitelezés még nem kezdődött 
meg. 

   

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

Feladat megnevezése Szerződés-
kötés 
időpontja 

Bruttó 
szerződött 
összeg 

Teljesítési 
határidő 

Megjegyzés (teljesítés 
részben/egészben) 

Pályázatot megalapozó 
tanulmány 

2017. március 
13. 

3.810.000 Ft 2017.09.11 teljesítve 

Pályázat benyújtásához 
szükséges előkészítő 

2017. február 
28. 

3.949.700 Ft 2017.03.24 teljesítve 
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tervezés 

Tervezés (Kiviteli tervek) 2018. 
szeptember 5. 

12.636.500 Ft 2019. február 
15 

teljesítve  

Célcsoport toborzása és 
felmérése tanulmány 

2018. 
szeptember 
17. 

4.762.500 Ft 2018.11.30 teljesítve 

Célcsoport bevonása, helyi 
értékek feltárása 
tanulmány 

2018. 
szeptember 
17. 

7.366.000 Ft 2018.11.30 teljesítve 

Közbeszerzési szakértő 2019. január 
29. 

825.500 Ft projekt 
ütemezése 
szerint 

folyamatban van 

KTK nyilvánosság 2018. 
szeptember 5. 

317.500 Ft Projekt fizikai 
befejezése 

részteljesítés történt 

Marketing 2018. 
szeptember 4. 

5.194.300 Ft Projekt fizikai 
befejezése 

részteljesítés történt 

Műszaki ellenőr 2019. május 
22. 

1.397.000 Ft Kivitelezés 
befejezéséig 

még nem lépett 
hatályba 

Szakmai vezető 2018. április 1. 8.000.000 Ft Projekt fizikai 
befejezése 

folyamatos 

Szakmai asszisztens 2018. október 
1. 

2.960.000 Ft Projekt fizikai 
befejezése 

folyamatos 

ifjúsági referens 2018. 
november 1. 

4.212.000 Ft Projekt fizikai 
befejezése 

folyamatos 

jogi asszisztens 2018. 
november 1. 

1.800.000 Ft Projekt fizikai 
befejezése 

folyamatos 

Projektmenedzsment  2018. június 
29. 

3.556.000 Ft Projekt zárásáig folyamatos 

Építési kivitelezés 

Eszközbeszerzés 

 

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

ismertetésével 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

Várhatóan 
szeptemberben 

Közbeszerzés indítása  építés 

Várhatóan október 
vége, november 
eleje 

Szerződéskötés kivitelezővel nem történt meg 

2019. április 30.  Mérföldkövek (1. mérföldkő) A projektben tervezett 4 mérföldkőből 
jelenleg 1 mérföldkő került teljesítésre 
az előkészítés lezárultával. A 
mérföldkövek száma változik a 
pályázati feltételek módosulása okán. 
A mérföldköveket a felhívás alapján 
törölni kell, csak 2 mérföldkő marad a 
projektben a következő 
szerződésmódosítást követően: az 1., 
amit már teljesítettünk és a 2., amit a 
projekt fizikai befejezésekor kell majd 
beadni. 
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V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások  

A projektben tervezett saját erő bruttó 67.149.198 Ft, mely tartalmazza a kivitelezésnél és a 

tervezésnél jelentkező plusz költségeket. A saját erőt Keszthely Város Önkormányzata a pályázat 

benyújtásakor biztosította a lakásalapból. Várhatóan további saját erő bevonására a projekt 

megvalósításához nem lesz szükség. 

A lakások energia ellátásához szükségesek az alábbiak:  

Áram: 
Minden lakás esetében az igényelt amper (3*16A) biztosításához fejleszteni kell a hálózatot az utcai 
betáptól a mérőóráig (méretlen vezeték). Ezek felmérése és árajánlat készítése folyamatban van.  
Egy lakás kb. 300-500 ezer HUF között lesz, ez tartalmazza a hozzájárulási díjat (80.000 HUF minden 
lakás esetében), a mérőhely kialakítást (30.000 HUF minden lakás esetében) és akkor ezekhez az alap 
díjakhoz jön hozzá a különböző anyag és munkadíj. Ezen költséget tervezetten a közvetlenül a VÜZ 
Nonprofit Kft., közvetetten az önkormányzat állja az ingatlan karbantartási keretből.  
Októberben kezdik meg a kivitelezését a bővítéseknek. Az idei évben várhatóan a lakások felénél lesz 
biztosítva a kívánt 3*16A, míg a többi lakás hálózatbővítése várhatóan 2020. év március 31-ig tud 
befejeződni. 
 
Gáz: 
Szinte minden lakás estében a szerződéskötés fázisában vagyunk, ami azt jelenti, ha megtörtént a 
szerződéskötés, akkor onnantól rövid időn belül vissza vagy felhelyezik a mérőórákat és a szolgáltatás 
rendelkezésére állása biztosított lesz. Költségekre vonatkozóan nincs jelenleg információnk. 
 

 

 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban:  

A benyújtott Támogatási szerződés módosítási kérelem hívatott rendezni a projekt végső határidejét, 

ami várhatóan 2020. április 30-ra módosul. 

A projekt keretében folyamatosan működik az Ifjúságsegítő Iroda, ahol a pályázati lehetőségek 

mellett karrier és pályaorientációs tanácsadási szolgáltatás is elérhető. A 2018/2019-es tanév során 

megszervezésre került egy 6 alkalmas előadássorozat, amelynek témája az életpályatervezés volt. A 

2019/2020-as, illetve a 2020/2021-es tanévben további 6-6 előadást tartanak munkaügyi 

szakemberek.  

2019. tavaszán elfogadásra került az Ifjúsági Cselekvési Terv, amely az ösztönző támogatások és a 

pályázatban megvalósítandó szolgáltatások feltételeit rögzíti.  

A támogatási program és kapcsolódó pályázati rendszer 2019. nyarától a pályázatok kiírásával és 

elbírálásával megkezdi működését. 2019. júliusában négy pályázati felhívás: kereset-kiegészítő 

támogatás, rezsitámogatás, tanulmányi ösztöndíj támogatás és első lakáshoz jutás támogatásai 

kerültek kiírásra, amelyek beadási határideje 2019. augusztus 31. volt. 

 

Molnár Mihály projektmenedzser 

 


