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1. Indíttatás, mandátum, célok 
Az ifjúsági cselevési terv elkészítése és elfogadása az EFOP 1.2.11-16-2017-00023 számú pályázatban 
vállalt kötelezettség. Jelen dokumentum célja, hogy meghatározza a Keszthely hazavár ifjúságsegítő 
program keretében megvalósítandó tevékenységeket, programelemeket. A programok megnevezésén 
túl a cselevési terv tartalmazza azok megvalósításának határidejét, az egyes tevékenységekre fordítandó 
anyagi forrásokat és a felelős személyeket, illetve az esetlegesen bevonandó szakértők körét. 

A cselekvési tervben foglalt programok összhangban állnak a pályázat benyújtásakor megfogalmazott 
célokkal, építkeznek az elmúlt időszakban elkészült háttértanulmányokra valamint figyelembe veszi és 
a felülvizsgálati rendszer beépítésével reagálni képes a folyamatosan jelentkező igényekre.  

Az ifjúsági cselekvési terv az Új Nemzedék Központ által kiadott „Segédanyag cselekvési terv készítéséhez” 
című dokumentum magas szintű figyelembe vételével készült, a projektet segítő „EFOP mentorral” való 
együttműködésben.  

 

2. Keszthelyi fiatalok lehetőségei – helyzetkép 
 

Az  elmúlt időszakban elkészült háttértanulmányokra támaszkodva jelen fejezetben általánosságban 
bemutatásra kerülnek a városban működő, a pályázati célcsoport által a mindennapokban keresett, 
igénybe vett szolgáltatási körök, úgy mint az oktatási, sportolási, kulturális- és szabadidős lehetőségek 
az egészségügyi- és  szociális ellátó rendszer elemei és a foglalkoztatással kapcsolatos intézmények 

Oktatás 
A projektben megcélzott korosztály jelentős része a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben 
folytatja tanulmányait. Keszthelyen – a város méretéhez mérten – jelenleg is nagyszámú oktatási 
intézmény működik, az alap-, közép-, és felsőfokú oktatás terén egyaránt. A városban hat általános 
iskola fogad diákokat, és a középfokú oktatásnak is széles palettája érhető el: a város öt középiskolája 
közt található matematikai, biológiai és nyelvi oktatásra specializálódott gimnáziumi osztály, 
közgazdasági és vendéglátóipari szakgimnázium, valamint széles szakképzési kínálatot nyújtó 
szakközépiskola és speciális szakiskola is. Az egykori Georgikon Akadémia ma a Veszprémi 
Egyetemmel összeolvadva Pannon Egyetem néven működik tovább; Keszthelyen a számos - agrár- és 
gazdasági területen folyó - képzést kínáló Georgikon Karán több mint 1300 diák tanul. 

Egészségügy és testkultúra 
A városban alapellátási intézet (ALI) és kórház is található. A háziorvosi-, gyermekorvosi- és fogászati 
ellátást a Keszthelyi ALI biztosítja. Az intézmény keretein belül működik a védőnői szolgálat. A járó- 
és fekvőbeteg ellátásra Keszthelyi Kórház kínál lehetőséget. A Keszthelyen 34 sportegyesület működik, 
melyek lefedik a sportolási lehetőségek széles palettáját1. A sportolni vágyók számára a Balatonon kívül 
teniszpályák, fedett tornatermek, konditermek, tanuszoda, füves futballpályák, strandröplabda pályák, 
kültéri fitneszparkok és műfüves futballpálya is a rendelkezésükre áll. 

Ifjúságvédelem, prevenció 
Keszthelyen Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működik, amelynek támogatandó célcsoportja a 
nehéz élethelyzetben, krízishelyzetben lévő családok, személyek, gyermekek, fiatalok. Emellett 
kifejezetten a 14-18 éves fiatal korosztály számára nyújtanak támogatást a már a középiskolákban is 
elérhető védőnői- és szociális munkás hálózatok.  

                                                           

1 Horgászat, lövészet, kajakozás, vitorlázás, futball, vívás, küzdősportok, úszás, tenisz, gördeszka és görkorcsolya, 
kerékpározás, repülés, ejtőernyőzés, röplabda, triatlon, boksz, tollaslabda, strandkézilabda, kézilabda 
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A városi ifjúság számára jelenleg az iskolai védőnők, szociális munkások, valamint az önkormányzat 
alkalmazásában lévő ifjúságvédelmi szakemberek tartanak prevenciós foglalkozásokat (pl. 
drogprevenció).  

Közművelődés 
Keszthely gazdag művészeti, kulturális hagyományokkal rendelkezik, melyeket számos múzeum és 
kulturális program tesz élővé napjainkban is. A város kulturális életének szervezéséért a Goldmark 
Károly Művelődési Központ, valamint a színházi előadásoknak és nagyobb városi rendezvényeknek 
(pl. szalagavató, bál, kulturális bemutató, stb.) is helyet adó Balaton Kongresszusi Központ és Színház 
felel. Keszthelyt a múzeumok városának is szokták nevezni – a Balaton körül egyedülálló módon 
számos kulturális intézmény kínál kikapcsolódási lehetőséget, ami a városba irányuló idegenforgalom 
egyik alapköve. A nagyobb múzeumok közül kiemelhető a Helikon Kastélymúzeum és a Balatoni 
Múzeum. A közművelődés fontos színtere továbbá a Fejér György Városi Könyvtár. 

Foglalkoztatás 
Keszthelyen – város turisztikai potenciálijából fakadóan – jelentős a szezonalitás a munkaerőpiacon.  
Jellemző, hogy a nyári idegenforgalmi időszakban a város munkaerőhiánnyal küzd, és a vállalkozók 
nagy számban az ország másterületeiről érkező munkavállalókon túl, diákmunkásokat is alkalmaznak. 
A fiatal, különösen a frissen szakmát szerzett munkaerő jelentős hányada a külföldi munkavállalásban 
gondolkodik vagy már bele is vágott, amely folyamatot a szezonalitás mellett az országos átlagnál 
alacsonyabb elérhető kereset illetve a nagyarányú szürke- és feketefoglalkoztatás is gerjeszt.   

Szociális ellátás 
A városban több állami és alapítványi formában működő szociális- és segélyszervezet is működik. Az 
idősek és rászorulók segítése mellett a kisgyermekek nappali ellátásának biztosítására 60 férőhelyes 
bölcsődét és egy központi óvodán belül 5 tagóvodát (összesen 675 férőhellyel) tart fenn az 
önkormányzat. A főként egyesületi és alapítványi formában létrejövő szervezetek nagy hangsúlyt 
fektetnek az önkéntes munkára melynek egyik alappillére a jövőben a keszthelyi ifjúság lehetne. 
Pályázati forrás keretéből Keszthelyen Önkéntes Központ is létesült az önkéntes tevékenységek 
szervezése céljából. 

Aktív ifjúsági részvétel és érdekérvényesítés  
A városban a középiskolában diákönkormányzatok működnek, míg az egyetemi karon hallgatói 
önkormányzat látja el a hallgató érdekképviseletet.  

Ifjúságsegítés 
Keszthelyen olyan egyesületek, közösségek is találhatóak, amelyek kifejezetten a fiatalokat és a 
családokat támogatják. 

• Szemfüles Egyesület a Gyermekekért.  
• Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete.  
• 379.sz. Feltámadás Cserkészcsapat.  
• Vajda János Öregdiák Egyesület.  
• Keszthelyi Premontrei Öregdiákok Egyesülete.  
• Georgikon Alapítvány 
• Georgikon Hallgatói Egyesület és Georgikon Alumini Szervezet 

Ifjúsági szolgáltatások 
A Keszthelyen is elérhető Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása.  

Kifejezetten a középiskolás fiataloknak szóló támogatási forma a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj. 
Az ösztöndíj célja a kormányrendeletben meghatározott hiányszakmákat nappali képzési rendben 
tanuló szakközépiskolás, szakiskolás, vagy szakgimnáziumi tanulmányokat folytató diákok pénzbeli 
támogatása.  
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A hátrányos helyzetű, tehetséges általános iskolai tanulók kibontakozását segíti elő a Keszthelyen is 
pályázható Arany János Tehetséggondozó Program. A programra 8. évfolyamos diákok pályázhatnak 
annak érdekében, hogy olyan középiskolában folytathassák tanulmányaikat, amely célul tűzi ki a 
tehetséggondozást és a felsőoktatási tanulmányokra való eredményes felkészülést.  

A Georgikon tanuló fiatalok rászorultsági alapon rendkívüli- és rendszeres szociális támogatásban 
valamint tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek. 

A kifejezetten a fiataloknak szóló támogatási formák mellett olyan szociális alapú, vagy a helyi 
lakosoknak alanyi jogon járó támogatások is elérhetőek, amelyek segítséget nyújthatnak az 
életkezdéshez. Az önkormányzat szociális alapon nyújtja a következő támogatási formákat: 

• lakhatási támogatás; 
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 

Keszthelyen működik Család és Gyermekjóléti Központ (Családsegítő), továbbá pályázati forrásból 
2018-ban Család és KarrierPONT kezdte meg működését azzal a céllal, hogy a gyermekvállalás, vagy 
hosszas betegápolás után megkönnyítse a munkaerőpiacra való visszatérést.  

Valamennyi keszthelyi lakos által igénybe vehető kedvezmény és szolgáltatás továbbá: 

• kedvezményes strandbérletváltási lehetőség; 
• ingyenes mozihét a Balaton Színházban; 
• ingyenes kiállítások a Balaton Színházban; 
• Csik Ferenc Tanuszoda kedvezményes használata; 
• keszthelyi múzeumok belépőjegy-kedvezménye; 
• kedvezményes parkolási bérlet. 

Szabadidős, hasznos időtöltési lehetőségek 
A korábban bemutatott sportolási és kulturális lehetőségek mellett Keszthely első sorban nyáron színes 
szabadidős programkínálatot nyújt a helyiek és az idelátogatók számára. A már tradicionálisnak 
mondható programok (pl. Helikon Ünnepség, Georgikon Diáknapok Város Napja, Keszthelyi 
Kilóméterek) mellett a kínálatot gyakran színesítik újabb kezdeményezések. Az elmúlt néhány évben 
például több olyan rendezvénnyel, fesztivállal is bővült a paletta, melyek kimondottan a fiatalok, fiatal 
felnőttek számára szeretnének vonzó szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget teremteni (pl. Keszthely 
Fest, Gasztrosokk, Sörfesztivál). Az őszi-téli időszakban megtalálható néhány nagyobb esemény 
(Keszthelyi Karnevál, Karácsonyi vásár,) mellett inkább a kisgyerekesek találnak maguknak több 
programot, és az egyetemi élet színesíti a város életét. 

3. SWOT elemzés 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

- A város a környék térségi központja: 

gazdasági, foglalkoztatási, 
közigazgatási, szolgáltatási, 
kereskedelmi, oktatási és kulturális 
gócpont 

- Széleskörű és jó minőségű alap és 
középfokú iskolakínálat 

- „Egyetemváros” jelleg 
- Turisztikai potenciál: pezsgő, fiatalok 

számára vonzó Balaton-parti élet a nyári 
időszakban 

- a város nagyarányú zöldfelülete 
- Nyugodt, kisvárosias hangulat 

- Bérek elmaradnak az országos átlagtól  
- Kevés szórakozási lehetőség különösen 

a téli időszakban 
- Fiatal felnőtt korosztályt célzó 

programok szűkös kínálata 
- Minőségi (4-5 csillagos) szálláshelyek 

hiánya 
- Leromlott állapotban lévő szállodasor a 

Balaton partján 
- A munkaerő-piaci lehetőségek 

korlátozottak, nincsenek termelő cégek 
a térségben. 

- Közösségi közlekedési rendszer nem 
illeszkedik a lakók igényeihez 
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- Kulturális sokszínűség, kulturális 
programok elérhetősége 

- Erős és inkább pozitív helyi 
identitástudat 

- Széleskörű sportolási lehetőség 
- Széleskörű iskolai szakkörök kínálata 
- Szociális és egészségügyi ellátórendszer 

rendelkezésre állása 

- Inaktív a lakosság a város 
jövőtervezésében 

- Városi és a fiatalok közötti 
kommunikációs terek hiánya 

- Túlzsúfolt közösségi terek nyári 
időszakban 

- Fiatal korosztály passzivitása 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- Tervezett szállodafejlesztések egész éves 

álláslehetőséget biztosítanak a 
turisztikában és vendéglátás területén 
dolgozók számára 

- Zöld város program keretében megújuló 
parkok fiatalok számára vonzó tereket 
jelenthetnek 

- Reischl-féle sörház felújítása fiatal 
vállalkozók számára is teret jelenthet 

- Vállalkozóvá válási támogatások 
elérhetősége, a vállalkozóvá válás 
népszerűbbé válása 

- Elnyert egészségügyi fejlesztési 
programok révén az egészségügyi 
ellátórendszer minősége javul 

- Az országos szinten növekvő bérek a 
térségben is magasabb fizetéseket 
jelentenek  

- Önkéntes központ létrehozásával 
létrejövő aktív városi közösség 

- Szezonalitás és igénymunkák jellege 
miatt a munkaerő elvándorlása 

- Alacsony munkabérek miatt a 
munkaerő elvándorlása 

- A magasan képzettek hazatérési 
lehetőségei korlátozottak 

- Városi fejlesztések összehangoltsága, 
megvalósulása nehézkes 

- Turistavárossá válás a helyi igények 
kisebb arányú figyelembe vétele 

 

4. Tervezett tevékenységek 
Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a projekt keretében megvalósítandó tevékenységeket. Az egyes 
tevékenységekhez hozzárendelésre kerültek várható költségek, külsős szakértők bevonásának 
szükségessége, a felelős és a határidő meghatározása.  
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Tervezett tevékenység 
Tevékenységhez 
rendelt költség 

Külsős szakértő bevonása Felelős Határidő 

Fiatalok lehetőségeinek és igényeinek 
feltérképezése 

4.826.000,- 
Igen – háttérkutatások 
elkészítésére 

Szakmai vezető 2018. 11. 30. 

Helyi lehetőségek feltárása és a fiatalok 
bevonását célzó gazdasági 
együttműködések lehetőségeinek 
feltérképezése 

7.366.000,- 
Igen – háttérkutatások 
elkészítésére 

Szakmai vezető 2018. 11. 30. 

Bérlakások teljes körű felújítása 66.112.900,- 
Igen – tervezés, közbeszerzés, 
beruházások megvalósítása 

Projektmenedzser 
2019.09.30 – 2 lakás 
2019.12.31 – 
fennmaradó 12 lakás 

Bérlakások berendezése, felszerelése 24.972.416,- Igen - közbeszerzés Projektmenedzser 
2019.09.30 – 2 lakás 
2019.12.31 – 
fennmaradó 12 lakás 

Műszaki ellenőrzés 1.400.000,- 
Igen – műszaki ellenőr 
megbízása 

Projektmenedzser 
2019.09.30 – 2 lakás 
2019.12.31 – 
fennmaradó 12 lakás 

Ifjúságsegítő iroda kialakítása, 
működtetése 

2.903.796,  Nem 
Szakmai vezető, 

projektmenedzser, 
önkormányzat (beszerzések) 

2018.11.01 – iroda 
bérlése, működés 
megkezdése 

3x6 alkalmas előadássorozat 
megszervezése 

1.028.700,- 

Igen -  
Külső cég végzi az 
előadássorozat adminisztratív 
hátterének megszervezését. 
Szakmai tartalmát pedig a 
szakmai vezetéssel 
együttműködve alakítják ki.  

Szakmai vezető 

2018-2021 

2018/2019 
2018.október-
2019.június 

2019/2020 
2019.október-
2020.június 

2020/2021 
2020.október-
2021.június 
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Tervezett tevékenység 
Tevékenységhez 
rendelt költség 

Külsős szakértő bevonása Felelős Határidő 

Életpálya-tervezési tanácsadás és 
pályaorientáció*2 

- Nem 
Ifjúsági referens, szakmai 

vezető 
folyamatos, 
2021.09.30-ig 

Ösztönző támogatások fiatalok számára 44.300.000,- Nem 
Képviselőtestület és 

pályázati bíráló bizottság 
folyamatos, 
2021.10.31-ig 

• Bérlakás-támogatás 
lakások 
felújításának 
költsége 

Nem 

Szakmai vezető, jogi 
asszisztens, pályázati bíráló 

bizottság 

2019. szeptember (2 
elkészült lakás) 
2020. Január – 
fennmaradó további 
12 lakás 

• Első ingatlanhoz jutás támogatása 12.000.000,- Nem 2019. szeptember 
• Rezsi támogatás 6.000.000,- Nem 2019. június 
• Kereset kiegészítő támogatás 18.000.000,- Nem 2019. június 
• Tanulmányi ösztöndíj 6.000.000,- Nem 2019. június 
• Képzési támogatás 2.300.000,- Nem 2020. tavasza 

Ismeretátadás, fiatalok tájékoztatása – 
személyesen és médián keresztül**3 

- 
Igen – marketingért és 
kommunikációért felelős 
szerződéses partner 

Ifjúsági referens, szakmai 
vezető 

2019. májustól 
folyamatos 

Önkéntesség elősegítése, szervezése* - 
Igen – Keszthelyi Önkéntes 
Központ 

Ifjúsági referens 
2019. nyarától 
folyamatos 

Programajánló hírlevél elindítása** - 
Igen – marketingért és 
kommunikációért felelős 
szerződéses partner 

Szakmai vezető 
2019. májustól 
negyedévente 

Vállalkozói együttműködések 
elősegítése, fiatal vállalkozói klub* 

- Nem Szakmai vezető 2020. január 

Ifjúsági cselekvési terv felülvizsgálata* - Nem 
Szakmai vezető, 

Képviselőtestület 
2020. tavasza,  
2021. tavasza 

                                                           

* Bérköltség része, nincs külön forrás rendelve a feladatra 
** Bérköltség és marketing költség része, nincs külön forrás rendelve a feladatra 
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5. Értékelés és ellenőrzés 

5.1.  Várt műszaki-szakmai eredmények 

A cselekvési terv hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban vállalt létszám indikátorok teljesítésre 
kerüljenek. Az alábbi táblázatban az egyes programelemek keretében minimálisan elvárt és a pályázat 
keretében vállalt létszám indikátorok láthatóak.  

Programelemek / létszám Elvárt minimum létszám (fő) Vállalt létszám (fő) 

Életpálya tervezési tanácsadás 95 165 

Ismeretterjesztő előadásokon 
részt vevők száma 

19 327 

Lakhatási támogatásban 
részesülők száma 

22 22 

Célcsoportba tartozó, bevont 
fiatalok száma összesen 

475 514 

25 év alatt bevont fiatalok 
száma 

76 250 

 

Alábbi összefoglaló táblázatban az egyes ösztöndíj- és támogatási programok keretében elérni kívánt 
fiatalok száma látható.  

Programelemek 
Havi 

támogatási 
összeg 

Támogatási 
időszak 

(hó) 

1 főre jutó 
támogatási 

összeg 

Támogatható 
pályázatok 
száma (fő) 

Összesen 

Bérlakás támogatás nem releváns 24 nem releváns 22 - 
Rezsitámogatás 25 000 Ft 12 300 000 Ft 20 6 000 000 Ft 
Első ingatlanhoz 
jutás támogatása 

100 000 Ft 12 1 200 000 Ft 10 12 000 000 Ft 

Keresetkiegészítő 
támogatás 

50 000 Ft 12 600 000 Ft 30 18 000 000 Ft 

Tanulmányi 
ösztöndíj 

50 000 Ft 12 600 000 Ft 10 6 000 000 Ft 

Képzési támogatás 
(jogosítvány, nyelv) 

nem releváns 6 
60 000 

-250 000 Ft 
10-20 2 300 000 Ft 

Összeg       80-90 44 300 000 Ft  

 

5.2. Előrehaladás ütemterve 

Jelen táblázatban a pályázatok egyes szakaszaiban megvalósítandó programelemek ütemterve 
található.  

Mérföldkő, határidők Megvalósítani tervezett tevékenységek 

1. mérföldkő 
(2018.07-01. - 
2019.04.30.) 

- Elkészítésre kerülnek a program alapját képező 
háttértanulmányok és az ifjúsági igényfelmérés.  

- Működik az ifjúságsegítő iroda. 
- A 3x6 alkalmas előadássorozatból minimum 5 előadás 

megszervezésre kerül.  
- Megkezdődik az első bérlakás felújítása. 
- Képviselőtestület elfogadja az ösztönző rendszer pályázati 

kereteit.  
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Mérföldkő, határidők Megvalósítani tervezett tevékenységek 

- Az életpálya tervezés programban vállalt fiatalok 1/3-ának 
elérése. 

2. mérföldkő 
2019.05.01- 2019. 12.31 

- Elkészül az összes lakás felújítása és felszerelése.  
- A fiatalok támogatására irányuló ösztönző támogatások jogi 

hátterének kidolgozása lezárul és megjelennel az első pályázati 
felhívások. 

- Az ösztönző támogatások folyósítása megkezdődik a célcsoport 
számára.  

- Megszervezésre kerülnek azok a fórumok, programok amelyek a 
célcsoport tájékoztatására szolgálnak. 

- Folyamatos a pályaorientációs és életpályatanácsadási 
tevékenység és az önkéntességet elősegítő szervező tevékenység.  

- Programajánló hírlevelek kiküldésre kerülnek.  
- Folynak az életpályatervezést segítő előadások. Lezárul az első 6 

alkalmas előadássorozat és megkezdődik a második 6 alkalmas 
sorozat.  

3. mérföldkő 
2020.01.01-2020.12.31. 

- Folyamatos a pályaorientációs és életpályatanácsadási 
tevékenység és az önkéntességet elősegítő szervező tevékenység.  

- Az életpálya-tervezést segítő szolgáltatások nyújtásába, 
munkaszerzési ismeretek bővítésébe bevont fiatalok száma 
indikátor 2/3-a teljesítésre kerül. 

- A cselekvési terv felülvizsgálata megtörténik, szükség esetén 
módosításra kerül. 

- A gazdasági együttműködés elősegítését célzó fórumok 
megszervezésre kerülnek.  

- Minden bérlakás lakott. 
- Az ösztönző támogatások újabb körös pályázati kiírása 

lehetséges. 
- Folynak az életpályatervezést segítő előadások. Lezárul a 

második 6 alkalmas előadássorozat és megkezdődik a harmadik 
6 alkalmas sorozat. 

4. mérföldkő 
2021.01.01-2021.10.31. 

- Folyamatos a pályaorientációs és életpályatanácsadási 
tevékenység és az önkéntességet elősegítő szervező tevékenység.  

- Felülvizsgálatra kerül az ifjúsági cselekvési terv.  
- Lezárulnak az életpályatervezést segítő előadások. 
- Az ösztönző támogatások újabb körös pályázati kiírása 

lehetséges. 
- A kiadásra szánt bérlakások pályázati felhívása elkészül.  
- A vállalt indikátorok teljesülnek. 

 

5.3. Felülvizsgálat és ellenőrzés 

Az ifjúsági cselekvési terv évente szakmai felülvizsgálatra kerül. Tervezetten először 2020 áprilisában. 
A felülvizsgálatot a projektben résztvevő szakmai csapat végzi el, így különösen a projektmenedzser, a 
pénzügyi vezető, a szakmai vezető és Keszthely város önkormányzatának hivatalos képviselője. A 
felülvizsgálatot szakmai tapasztalataival segíti a projektben résztvevő ifjúsági referens, jogi asszisztens 
és projektasszisztens is.  

A felülvizsgálat folyamata a következő: 

1. A cselekvési terv előrehaladásának ellenőrzése. A tervezett tevékenységeket össze kell vetni 
a meghatározott határidőkkel és a pénzügyi keretekkel.  
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2. A cselekvési terv szakmai megvalósításának értékelése. A szakmai vezető a megvalósított 
tevékenységeket szakmai oldalról értékeli. Az értékelési folyamatba bevonja az ösztönző 
támogatásban részesülő célcsoporttagokat.  

3. Javaslattétel a módosításra. Ezt követően az esetleges eltéresek kezelésre szükséges egy olyan 
módosított javaslat készítése, ami pályázatban elvárt eredmények és tevékenységek 
biztonságos megvalósítását szolgálja. Figyelembe veszi a pályázati határidőket és a szakmai 
lehetőségeket. 

4. Módosított cselevési terv elfogadása. Amennyiben a cselekvési terv módosításra kerül, azt a 
képviselőtestület újból tárgyalja és elfogadja.  

 

5.4. Fenntartási időszak  

A pályázat megvalósulási ideje 2018. július 1-től 2021. október 31-ig terjed. Ezt követően a pályázat 
fenntartási ideje a projekt befejezésétől számított öt év, vagyis 2026. október 31. 

A fenntartási időszakban is szükséges a bérlakás program változatlan feltételekkel való biztosítása. 
Keszthely város célja, hogy a fenntartási időszakot követően is folytatódjanak a pályázat keretében 
elindított programok és támogatási rendszerek, ami a fiatalok kiszámítható jövőtervezését is szolgálja.  

  

A cselekvési terv 
előrehaladásának 

ellenőrzése.

A cselekvési terv szakmai 
megvalósításának értékelése. 

Javaslattétel a módosításra. 

Módosított cselevési terv 
elfogadása. 
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FELHASZNÁLT SZAKMAI ANYAGOK 
EFOP-1.2.11-16 – felhívás 

Segédanyag cselekvési terv készítéséhez, Új Nemzedék Központ, 2018. 

EFOP-1.2.11-16-2017-00023  Keszthely hazavár ifjúságsegítő program, Szakmai koncepció, Keszthely 
Város Önkormányzata, 2017 

A keszthelyi fiatalok jellemzőinek és igényeinek feltérképezése a fiatalok számára vonzó Keszthely 
megteremtése érdekében, HÉTFA Kutatóintézet Kft, 2018 

A keszthelyi gazdasági potenciál és együttműködések lehetőségeinek feltárása – különös tekintettel a 
fiatalok foglalkoztathatóságára és vállalkozási lehetőségeire, HÉTFA Kutatóintézet Kft, 2018 


