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Település bemutatása

Támogatást igénylő által megjelölt fejlesztési helyszín Magyarország kevésbé fejlett
régiójában helyezkedik el
Terület: 25 km2
Lakónépesség: 3 785 fő (2017. jan. 01.)
Jogállás: Város
Járás: Kisvárdai
Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település [105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet]: Nem
Jelentős munkanélküliséggel sújtott település [105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet]: Nem
A megvalósítási helyszín kedvezményezett járásban van: Igen

A település térségi helyzete

Ajak elhelyezkedését tekintve az Alföld észak-keleti részén foglal helyet, 28 km-re az ország keleti
határát jelentő Záhony határátkelőtől. A legközelebbi város Kisvárda 6 km távolságra van. A
megyeszékhely Nyíregyháza 40 km-re található, mellyel gyorsforgalmi út köti össze. Ajak az ÉszakAlföldi Régió észak-keleti, határ menti területén helyezkedik el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
közigazgatási

területén.

A

település

egyharmad

része

a Rétközhöz,

kétharmad

része

a Nyírséghez tartozik.
A települési hierarchia szerint Ajak mikro-centrumnak minősül, városkategória alapján kisváros.
Területe a Kisvárda-Záhony-Ungvár agglomerálódó térséghez tartozik, így színtere lehet a
többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat-fejlesztésnek, amit az Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció (OFTK) területi specifikus célként definiál.
A város térszerkezeti helyzetét a jelenlegi 4. sz. Budapest – Debrecen – Nyíregyháza főút határozza
meg.
Ajak a kisvárdai járáshoz tartozik. Ajak szerepét elsősorban Kisvárda melletti fekvése határozza meg,
ugyanis a járásközpont tradicionálisan jelentős vonzáskörzettel rendelkezik és rendelkezett a múltban
is.
Ajak az Észak-Alföldi Régió Stratégiai Programjában „vidéki erőforrások potenciális terei” szerepkörrel
rendelkező város. A meghatározás szerint így Ajak egy „dinamikus és dinamizálható térségi központ”,
Kisvárda vonzáskörzetében, de a megyeszékhely agglomerálódó térségén kívül helyezkedik el. Az
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ebbe a kategóriába sorolt településekre jellemzőek a kedvezőtlen társadalmi, gazdasági folyamatok,
emiatt fejlesztésük kiemelkedő fontosságú.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térszerkezetében a Nyíregyházától, a fő közlekedési útvonalaktól,
illetve a határátkelőhelyektől való távolság az egyik legfontosabb, a térszerkezetet és a funkciók térbeli
eloszlását alakító tényező.
Ajak közúton a 4. számú főúton közelíthető meg, mely egyúttal az ország többi részének és a keleti,
ukrán határnak kapcsolatát is biztosítja. A 4. számú főközlekedési út a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
észak-keleti részeinek legfontosabb közlekedési folyosója, a térség legfontosabb és legnagyobb
forgalmú útja, a határral való közvetlen kapcsolat miatt jelentős tranzit forgalmat bonyolít le. Az említett
főútvonal országos jelentőségű a fent megnevezett okok miatt, így a város közlekedés-földrajzi
helyzete jónak mondható.
Ajak elhelyezkedése több szempontból ellentmondásos:


A Nyíregyházától való viszonylag nagyobb távolsága miatt a városban nem érvényesül a
megyeszékhely gazdaságfejlesztő hatása. Ajak nem tartozik egyértelműen a periférikus
területekhez, de a nagyobb városoktól való távolsága miatt a fejlődésbe nem tudott
bekapcsolódni.



A határ menti Záhony további gazdaságfejlesztő hatása szintén nem érte el a települést, a
közutak minőségéből fakadóan. E problémát orvosolják a közelmúltban végzett és a
jelenleg is folyó közúthálózati fejlesztések.



Az M3 autópályához a legközelebbi csatlakozás jelenleg Nyíregyházánál 41 km távolságra
található. Továbbiakban tervben van az - M3 autópályához csatlakozó - M34 gyorsforgalmi
út megépítése. A tervezett 38 kilométer hosszú út Vásárosnaményt és Záhonyt köti össze
kétszer két sávon, közvetlenül Kisvárdánál fog elhaladni, 2 lehajtó épül majd (északi és déli
irányból) a város mellett. Az út jelentős mértékben javítani fogja Ajak elérhetőségét. A
város elhelyezkedése viszonylag periférikus, de az országhatár közelségének előnyeit ki
tudja használni elsősorban a kereskedelem területén.



Ajakon halad keresztül a Budapest – Debrecen – Nyíregyháza - Záhony vasúti fővonal is,
ennek jövőbeni jelentősége a záhonyi átrakókörzet logisztikai központtá való kiépítésével
növekedni fog.

A

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Területfejlesztési

Koncepció

(továbbiakban:

Koncepció)

meghatározza a megye stratégiai térszerkezetét – lehetővé téve a célok területi fókuszáltságát. A
Koncepció három nagyobb csoportba, azon belül pedig hat alkategóriába sorolja a településeket. Ajak
a dinamizálódó decentrumokon belül az ’egyéb város’ kategóriába került, elhelyezkedésének előnyei
között sorolható fel, hogy szomszédos a járásközponttal Kisvárdával. Ajak kulturális öröksége és
értékei turisztikai szempontból kiemelendőek.
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Ajak rendelkezik néhány városi funkcióval, amely mikrotérségi szerepkört determinál neki, azonban
Kisvárda közelségéből adódóan kevéssé alkalmas valós széleskörű térségi funkció betöltésére.
A szélesebb vonzáskörzetet, a Kisvárdai járást tekintve a térség társadalmi és gazdasági aspektusból
számos pozitív vonással rendelkezik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik dinamizálható térsége. A
többi járáshoz viszonyítva kiugróan magas a foglalkoztatottak létszáma, továbbá a mezőgazdasági
szektorban dolgozók legalacsonyabb, a szolgáltatásokban dolgozók legmagasabb megyei aránya
jellemzi a térséget - amely kedvező diverzifikált gazdasági szerkezetre utal.
A térségnek kitörési pontot az elkövetkező években, a záhonyi átkelőhelyre épülő logisztikai iparág
jelenthet. A kelet-nyugat Európa közötti tranzit kereskedelem kiemelt haszonélvezőjévé válhat az
észak-kelet magyarországi térség. A Kisvárdai kistérség tekintettel az ukrán határ közelségére, az
elkövetkező években logisztikai jellegű fejlesztéseknek köszönhetően komoly fellendülésre számíthat,
kialakíthatja saját magas színvonalú logisztikai potenciálját. Ennek alátámasztására jelölték ki a Záhony
és térsége vállalkozási övezetet, amelyhez Ajak is hozzátartozik. Megalakult továbbá a kisebb területet
lefedő ’különleges gazdasági övezet’; amelynek a járásközpont Kisvárda tagja.

Település gazdasági helyzete, munkalehetőségek, a környék főbb gazdasági aktorai, a
foglalkoztatási helyzete, lakosságszáma, szociológiai mutatói

Gazdasági helyzet
Ajak 2013 júliusában kapta meg a városi címet. Az akkor 3777 fős (KSH, 2013) kisváros szerepét
elsősorban Kisvárda szomszédsága határozza meg. A kisvárdai járás települési adataihoz viszonyítva,
Ajak Kisvárda után a térség egyik legnagyobb jelentőséggel bíró kisvárosa, mikro-térségi központja.
2011-es adatok alapján a kistérség harmadik legnépesebb települése, a működő vállalkozások száma
alapján a második helyet foglalja el Kisvárda után, a havi bruttó átlagkereset a járásban csak Kisvárdán
és Fényeslitkén magasabb.
Ajakon a működő vállalkozások száma stagnál, ezzel ellentétben a regisztrált vállalkozások száma
növekvő tendenciát mutat. Az városban zajló termelés, a növekvő gazdaság és a bővülő kereskedelmi
és vendéglátó-ipari forgalom egyre jelentősebb adóbevételeket biztosít az önkormányzat számára:
annak ellenére, hogy észlelhető 2011-ben és 2012-ben egy drasztikus csökkenés a gazdasági
válságnak köszönhetően, az iparűzési adó összege 2005-höz képest csaknem a háromszorosára nőtt,
2014-ben már meghaladta a 20 millió forintot.
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Néhány összehasonlító adat Ajak megyén belüli szerepére vonatkozóan

Ajak

Lakónépesség
száma (2013, fő)

Szabolcs-

Részesedés

Szatmár-

megyén

Bereg megye

(%)

belül

3 777

561 369

0,67%

123

25 966

0,4%

0

10 486

0,00%

0

290 302

0,00%

33

8 015

0,41%

1 347

188 627

0,71%

184

41 372

0,44%

Működő
vállalkozások száma
(2012, db)
Kereskedelmi
szállásférőhelyek
száma (2013, db)
Vendégéjszakák
száma (2013, db)
Kiskereskedelmi
üzletek száma
(2013, db)
Foglalkoztatottak
(2011, fő)
Munkanélküliek
(2014, fő)
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a

Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra (db)

Munkalehetőségek, helyi gazdasági szereplők

A városban a regisztrált vállalkozások száma 1083 db, a működő vállalkozások száma 123 db (KSH,
2012). Ez a szám nem változott jelentősen a 2010-ben 129 db volt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 202 regisztrált vállalkozás jutott ezer lakosra, amely az országos
átlag (166) 1,2-szerese. Az egyéni vállalkozások előbbiek alapján számított sűrűsége (171) – a
mezőgazdasági jellegű egyéni vállalkozók jelentős számú jelenlétével összefüggésben – az
országosan jellemző 1,6-szeresét, míg a társas vállalkozásoké (31) az átlagos alig több mint felét tette
ki. Ajak értéke 32,5 működő vállalkozás/1000 lakos. azaz a vállalkozói aktivitás viszonylag alacsony. A
város e tekintetben kedvezőtlenebb helyzetben van a megye egészéhez képest.
A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív gazdasági
erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások szerkezetét alkalmazottai
létszáma szerint is.
A vállalkozások közül mikro vállalkozás adja ki a teljes darabszám 96,7%-át, 1,6%-1,6% a kis- és a
közepes vállalkozások aránya. A város részesedése a megyei összes vállalkozásából: 0,4%.
A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a megyei
jellemzőkkel.
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A működő vállalkozások megoszlása fő gazdasági ágazatonként lényegesen nem különbözik az
országos összetételtől. A működő vállalkozások közel 80%-a a szolgáltató szektorban tevékenykedik.
Mindössze 10% az iparban működő vállalkozások aránya és 10% a mező-, erdőgazdálkodásban,
halászatban tevékenykedő vállalkozás aránya.

Az városban zajló termelés, a növekvő gazdaság és a bővülő kereskedelmi és vendéglátó-ipari
forgalom egyre jelentősebb adóbevételeket biztosít az önkormányzat számára: annak ellenére, hogy
észlelhető 2011-ben és 2012-ben egy drasztikus csökkenés a gazdasági válságnak köszönhetően, az
iparűzési adó összege 2005-höz képest csaknem a háromszorosára nőtt, 2014-ben már meghaladta a
20 millió forintot.

Legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozások

Fő tevékenységi kör

Vállalkozás neve
Ke-Víz 21 Zrt.

Lakó és nem lakó épület építése

Magyar Telekom Nyrt.

Vezetékes távközlés

Vodafone Magyarország Zrt.

Vezeték nélküli távközlés

Kerekes Tüzép Kft.

Közúti áruszállítás

Flex-PS 93 Bt.

Lakó és nem lakó épület építése

Poncsák Béla

Baromfinevelés

Nyírségvíz Zrt.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Rétközi Műszaki Vizsgacentrum Kft.

Műszaki vizsgálat, elemzés

Zemplén Road Kft.

Út, autópálya építése

Várda-Garden 2001 Kft.

Közúti áruszállítás

Nagyobb volumenű munkahelyteremtő beruházás nem történt az elmúlt 7-10 évben, viszont 2
mintaboltot nyitott a Nyírmadai Sütőüzem, mellyel 4 új munkahelyet hozott létre a városban, ezen kívül
több kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás növeli dolgozói létszámát. A legnagyobb
munkahelyteremtő az Önkormányzat, aki kb. 300 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztat.
Ajak városa a 4. sz. főút mentén helyezkedik el, ahol már évekkel ezelőtt kialakult egy gazdasági
szolgáltató övezet, ahová több, különböző vállalkozás települt: tüzép-telep, ponyvakészítő-javító
műhely, faiskolai lerakat, pálinka-főzde, gumiszervíz és műszaki vizsga centrum, térkő-centrum,
hídmérleg, utánfutó kölcsönző. Ez a terület más cégek számára is vonzó lehet vállalkozás létesítés
céljából. A másik befektetésre lehetséges terület a volt TSZ telep területe, ahol állattartó telepek,
hűtőház, különböző telephelyek találhatóak.

Foglalkoztatási helyzet
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Ajak városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 2708 fő volt, ennek 49,7 % a volt foglalkoztatott
(1347 fő). Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat (foglalkoztatottak száma
2001-ben: 1095 fő munkaképes korúak 40,7 %-a.)
2011-ben a helyben foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakon belül 40,7 % volt, míg a településről
ingázók aránya 59,3 % volt. a helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001 óta nőtt. Az ingázók
aránya alacsonyabb 2011-ben, mint 2001-ben.
A nyilvántartott álláskeresők számában a 2004-es évtől kezdve figyelhető meg folyamatos növekedés
egészen 2011-ig, majd elsősorban a közfoglalkoztatásnak köszönhetően drasztikus csökkenés
észlelhető, 2013-ban a vizsgált időszak kezdetén (2001-ben) tapasztalt létszám alá esik.
2014 decemberében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint a munkaképes korúak
6,27 %-a (relatív mutató) nyilvántartott álláskereső. Ez a munkanélküliségi ráta a nyilvántartott
munkanélküliek számát tartalmazza, a tényleges munkanélküliek száma ettől eltérhet. A relatív mutató
arányszáma 0,17 százalékponttal tér el az országos relatív mutatótól (6,1%). 2014 decemberében a
nyilvántartott munkanélküliek száma 163 fő, amely a 2013-as adathoz képest enyhe csökkenést jelent.
A regisztrált 163 álláskeresőből az elmúlt év végén 41 fő 365 napnál régebb óta szerepelt a munkaügyi
hivatal nyilvántartásaiban. Ez a munkakeresők 1,7 %-át jelenti. Ezek az adatok csökkenést mutatnak az
év közepéhez képest, amikor is 206 fő volt álláskereső, és ennek 44%-a szerepelt több mint egy éve a
nyilvántartásban.

Regisztrált munkanélküliek száma (fő)
Regisztrált munkanélküli az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel
rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra
nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak
minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem
folytat, és elhelyezkedése érdekében az illetékes kirendeltséggel együttműködik, és akit az illetékes
kirendeltség álláskeresőként nyilvántart.
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Munkanélküliségi ráta (%)
Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59 éves állandó lakosra
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Tartós munkanélküliek aránya (%)
180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek az összes munkanélküli százalékában.
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Demográfia
Ajak 2001 utáni népességfejlődését vizsgálva negatív tendenciák figyelhetőek meg. 2001-2011 között
több mint 5,5%-kal csökkent a település lakónépessége. A város népsűrűsége a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján 153 fő/km 2, a település 1 km 2-re jutó állandó lakosainak száma 2001-től
folyamatosan csökkent.
A lakosság csökkenését több tényező magyarázza. Az elmúlt években a vándorlási egyenleg
folyamatosan negatív volt, azaz többen hagyták el a települést, mint ahányan odaköltöztek. A
vándorlási veszteség elsősorban a térség kedvezőtlen munkaerő-piaci szerepkörének tudható be. Az
elvándorlás elsősorban a nagyobb városok, megyeszékhelyek felé irányul, amit Ajak kedvezőtlen
foglalkoztatási helyzete és a megyeszékhely munkaerő-piaci lehetőségei közti mély szakadék
indukálja. Jelentős hatást vált ki a nagyobb városi központok által kínált kedvezőbb életminőség. A
népességveszteség másik fő összetevője a természetes szaporodás üteme. A halálozások száma az
elmúlt 10 év során folyamatosan meghaladta a születések számát.
A népesség korcsoportok szerinti összetételére az országos trendekhez hasonlóan a népesség
elöregedésére utaló folyamatok rajzolódnak ki: fokozatosan csökken a fiatalkorúak száma és aránya,
ezzel szemben növekszik az időskorúak aránya. A társadalmi elöregedés folyamatát támasztja alá a
város öregedési indexe is: 2005-ben 52,7%, míg 2013-ban 95,7% volt. Ez a mutató 2005-ben még jóval
kedvezőbb volt az országos és megyei adatokhoz hasonlítva, 2013-ban a megyei átlaghoz közelít.
Ajak lakosságának iskolai végzettsége a 2001-es és a 2011-es népszámlálás adatok alapján a megyei
átlagtól minden kategóriában kedvezőbb, az általános iskolai végzettséggel rendelkezők esetén az
országos átlagot is meghaladja, közel kétszeresére emelkedett a felsőfokú végzettséggel rendelkezőek
száma. A képzettségben érzékelhető pozitív változások erős potenciált jelenthetnek a fejlesztési
stratégia kidolgozása során.
Ajak városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 2708 fő volt, ennek 49,7% a volt foglalkoztatott.
Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat (foglalkoztatottak száma 2001-ban:
1095 munkaképes korúak 40,7 %-a volt). A foglalkoztatottak száma az aktív korú népesség körében
alacsony, az eltartottak és inaktívak száma jóval meghaladja azt. A lakosság jövedelmi viszonyai a
megyei átlaghoz hasonlóak, amely országos viszonylatban a legkedvezőtlenebb. A városban
érzékelhető magas munkanélküliséghez hozzájárul a jelenlévő vállalkozások, ezáltal foglalkoztatók
alacsony száma, amely szintén az elvándorlást erősíti. A háztatások életkörülményei komfortfokozat,
közcsatorna hálózat és ivóvíz-hálózatba bekapcsolt arányai viszont kedvezőek, a megyei átlag fölöttiek.
Összefoglalva a város foglalkoztatási és munkanélküliségi helyzetét komplexen, több tényező együttes
hatása determinálja. A 2008-2009 között kibontakozó gazdasági válság létbizonytalanságot teremtett a
megye vállalkozói struktúrájában, mely kiadáscsökkentésre sarkalta a vállalkozásokat, ennek
keretében elbocsátások következtek be, emelkedett a munkanélküliség aránya lakosságon belül. A kis
cégek jelentős része tőkehiányosak, a KKV-k éppen csak a megélhetéshez szükséges bevételeket
tudják kitermelni. Ajak munkaügyi piacára a szinten tartás jellemző, a legnagyobb foglalkoztató az
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önkormányzat, az elvándorlások száma magas. Jelentős az eljárók száma és aránya, elsősorban a
közeli Kisvárdára ingáznak a lakosok.
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)
Az adott területen lakóhellyel rendelkező 60-x éves személyek száma száz 0-14 évesre vetítve.Két
népszámlálás között továbbvezetett adat a az évenkénti természetes népmozgalmi (születés,
halálozás, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, válás) és vándorlási (belföldi, nemzetközi)
statisztikák adatai alapján.

Szociológiai mutatók
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei jövedelmi viszonyok összességében a legkedvezőtlenebbek közé
tartoznak. Az alacsonyabb értékeket több tényező (alacsony foglalkoztatási arány, keresetszínvonal;
mérsékelt ellátási összegben részesülő munkanélküliek, rokkantsági nyugdíjasok magas aránya; az
alacsonyabb keresetekből adódó kisebb összegű nyugellátás; a segélyből élők magas aránya; az
átlagosnál nagyobb fokú eltartási kötelezettség) együttesen magyarázza, bár hatásuk külön-külön sem
elhanyagolható. Ajakon 2013-ban a 100 lakosra jutó adófizetők száma 49 fő. Az adó alakulásában
erőteljes növekedés figyelhető meg 2001-2008-ig, azonban az elmúlt időszakban, a jövedelmi
viszonyok tekintetében stagnálás figyelhető meg. Ez a tendencia mutatható ki Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyére vonatkoztatva is.
Az életminőség egy komplex fogalom, amelynek elemzése több adatkör (pl. születéskor várható
élettartam, lakásállomány minősége) bemutatásával lehetséges. A születéskor várható élettartam
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2013-ban 78,33 év az országos átlagtól 0,4 évvel kevesebb, tehát
nem tapasztalható nagy eltérés az ország többi részéhez képest.
A lakásállomány 2001 és 2011 között 5%-kal nőtt, amely kis mértékben tér el a megyei 6%-os
növekedéstől. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya alacsonyabb, mint a megyei átlag. Kedvező
viszont, hogy 5 százalékponttal csökkent a vizsgált 10 év alatt. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt lakások száma szintén magasabb, mint a megyei átlag, és 2011-ben ez az érték már 90%
fölötti. Átlagos vízfogyasztás 2001-ről 2011-re a megyei átlag alá csökkent - 61 liter/fő/nap.
A távfűtéses lakások a városban nem találhatóak. A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya
a vizsgált időszakban 26,39 %-ról 60,77%-ra emelkedett, amely jelentős pozitív irányú változás, így
Ajak a megyei átlagnál is jobb pozícióba került a vizsgált területen.

15

Települési ifjúság - a 18-35 éves fiatalok – helyzete
A népesség korösszetétele

Adott
Adattípus

2005

Adott

korcsoport
részesedése

2013

– 2005 (%)

korcsoport
részesedése
– 2013 (%)

-14

839

20,60%

487

12,47%

15-19

354

8,69%

281

7,20%

20-29

622

15,27%

652

16,70%

30-39

618

15,17%

566

14,50%

40-59

1175

28,85%

1 221

31,28%

60-

465

11,42%

697

17,85%

Összesen:

4073

100,00%

3 904

100,00%

Ajak város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban (2001,
2011)
Változás
Adattípus

2001

2011

2011/2001
viszonylatában
%)

általános iskolai
végzettséggel nem

949

503

53%

megyei

140 075

91 193

65%

országos

795 023

1 149 200

145%

rendelkezők aránya (városi)
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15-X éves korosztályban
legalább általános iskolai

1294

2868

222%

150 080

123 846

83%

1 074 236

1 789 663

167%

830

1 170

141%

megyei

82 889

105 443

127%

országos

797 360

2 314 718

290%

144

270

188%

megyei

33 346

54 117

162%

országos

463 652

1 439 616

310%

végzettséggel rendelkezők
aránya (városi)
megyei

országos

18-X éves korosztályban
legalább középiskolai
érettségivel rendelkezők
aránya (városi)

24-x éves korosztályban
egyetemi vagy főiskolai
oklevéllel rendelkezők aránya
(városi)

Forrás: KSH, 2013

A képzettségi adatok vizsgálata során a KSH adatbázisára alapozva megállapítható, hogy Ajak
népességének iskolai végzettség szerinti megoszlása jelentősen javult a 2001-2011 közötti időszakot
figyelembe véve. Ajak város iskolai végzettségét a megyei adatokhoz hasonlítva szignifikánsabb
változás észlelhető:az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számát tekintve 47 százalékos
csökkenés kövektezett be, a 15-x éves korosztályban legalább általános iskolai végzettséggel
rendelkezők száma több, mint kétszeresére (222%) nőtt, az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel
rendelkezők száma szintén közel kétszeresére nőtt (188%).

A település ifjúsági célcsoportja számára nyújtott szolgáltatásai
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A településen az alapvető közművelődési és ismertterjesztési lehetőséget a Művelődési Ház és
Könyvtár biztosítja. Az ifjúsági célcsoport számára nyújtott további szolgáltatások az Ajak Ifjúságáért
Közhasznú Egyesület tevékenységén keresztül vehetők igénybe.
A Péter-tó Civil ház két ajaki civil szervezet székhelyeként funkcionál: Ajaki Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület és az Ajaki Sportegyesület. Közgyűléseket, közösségi programokat
rendeznek itt, valamint más civil szervezetektől idelátogató vendégeket fogadnak és helyeznek el. Az
Ajak Ifjúságáért Közhasznú Alapítvány ifjúsági táborokat szervez a Civil házban. Az épület
felszereltsége nem felel teljesen meg az elvárásoknak (pl. használt bútorok, hiányzó – főleg
informatikai – eszközök és berendezések.
Az ifjúsági célcsoport számára igénybe vehető szolgáltatások közül kiemelkedik a
„Nyári diákmunka” központi munkaerőpiaci program.
A programa fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem
szerzés elősegítésre a 2013-2016-os években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított
„Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva 2017. évben került ismét meghirdetésre a
program.
A program ennek megfelelően – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a
fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés
lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi
munkaszocializációs folyamatot is.
A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
-

16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,

-

közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,

-

foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési
önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.
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5. Ifjúsági célcsoport migrációja (be/el)
Vándorlási egyenleg (állandó, ideiglenes együtt)
Az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik
közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete, ezer
lakosra vetítve.

Település lakhatási viszonyai
A lakásállomány 2014-ben 1331 db, 2001-hez képest 73-mal (db) növekedett, ami 3 %-os bővülést
jelent. A lakások 59 %-a 1980 előtti, a legtöbb lakás (477 db) 1971-1980 között épült, a második
legintenzívebb lakásépítési időszak az 1981-1990 közötti évtized, (345 db). Az 1990-es évektől a
lakásépítési kedv alábbhagy, a 2008-tól drasztikus csökkenés áll be, 2011-től a 2001-es szint (évi 4 db)
alá esik
A lakásállomány 2001 és 2011 között 5%-kal nőtt, amely kis mértékben tér el a megyei 6%-os
növekedéstől. 2003-2008 között egy nagyobb lakásépítési hullám volt a város legújabb kialakítású
utcájában a Szabolcs utcán, az eddig ott lévő üres telkek beépítésre kerültek. (kb. 15 ház épült fel itt)
Ezen kívül a város más részein, de jellemzően a városközponti részen épültek még házak a foghíjas
telkeken, vagy régi házak elbontásával. Az utóbbi években már a régebbi házak vásárlása és felújítása
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a népszerűbb. Ajak városára az elvándorlás és az elöregedés a jellemző, ez okból kifolyólag a
lakáspiac kínálati oldala jelentős.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya alacsonyabb, mint a megyei átlag. Kedvező viszont, hogy
5 százalékponttal csökkent a vizsgált 10 év alatt. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások száma szintén magasabb, mint a megyei átlag és 2011-ben ez az érték már 90% fölötti.
Átlagos vízfogyasztás 2001-ről 2011-re a megyei átlag alá csökkent - 61 liter/fő/nap.
A távfűtéses lakások a városban nem találhatóak. A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya
a vizsgált időszakban 26,39 %-ról 60,77%-ra emelkedett, amely jelentős pozitív irányú változás, így
Ajak a megyei átlagnál is jobb pozícióba került a vizsgált területen.

2001

2011

Év
Város
Lakásállomány (db)

lakásállomány százalékában)

Város

Megye

1 258

208 188

1 328

220 766

315

348

351

382

0,32%

0,98%

0,15%

0,09%

15,10%

26,90%

10,47%

14,33%

83,31%

80,83%

91,64%

89,23%

77,6

75,33

61,37

76,19

26,39%

35,22%

60,77%

58,05%

26,39%

43,57%

60,77%

65,05%

88

64

90

72

1000 lakosra jutó lakások száma
Épített lakások aránya (éves

Megye

Alacsony komfort fokozatú
lakások aránya (félkomfortos,
komfort nélküli, szükséglakás)
(%)
Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások
aránya (%)
Háztartásoknak szolgáltatott víz
egy lakosra jutó mennyisége
(l/fő/nap)
Közcsatornahálózatba
bekapcsolt lakások aránya (%)
Közcsatornahálózatba
bekapcsolt lakások aránya a
vezetékes ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások
százalékában
Száz lakásra jutó háztartási
gázfogyasztók száma
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Egy lakosra jutó háztartások
részére szolgáltatott

0,83

villamosenergia mennyisége

0,89

0,94

0,94

(1000 kWh)

Közműolló (%)
Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások
százalékában

Település népességmegtartást célzó tevékenységei, igénybe vehető támogatási lehetőségek
(meglévő helyi ösztönzők)
2014-ben az önkormányzat 120 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A program elindulása óta (2012
év) a közfoglalkoztatottak száma csökkent. A településen a közfoglalkoztatás 2015 végéig kb. 130
családot érintett. A közfoglalkoztatás szervezésében az önkormányzaton kívül más szervezet nem vesz
részt.

A

közfoglalkoztatottak

tevékenységei

a

legnagyobb

volumenben

mezőgazdasági

tevékenységeket folytatnak, továbbá 2015.04.01-től a mezőgazdasági földutak karbantartása, a
belterületi közutak és belvízelvezetés rendbetétele, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása is
a közfoglalkoztatottak feladata. Foglalkoztatásuk a legsikeresebb a mezőgazdaságban.
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Ajak település már évek óta sikeresen részt vett a közfoglalkoztatási pályázatokban, amelyben
lehetőség nyílt a résztvevők számára arra, hogy a program keretében fejlesszék tudásukat. 2015.
márciusban indult a Start közmunkaprogram, amely a regisztrált álláskeresők számára biztosít
álláslehetőséget. Az önkormányzat hét foglalkoztatási területen közel 210 embernek biztosított munkát.
Fontos alapelv, hogy az aktív korú, tartós munkanélküliséggel sújtott emberek lehetőséget kapjanak a
munkavállalásra, megakadályozván ezzel a szegénység elmélyülését. A felnőttképzés terén a
közfoglalkoztatottak mezőgazdasági és karbantartói, valamint kisgépkezelői ismeretekre, ECDL
tanfolyamon szerzett informatikai tudásra tettek szert. A Start programon belül a mezőgazdasági
ágazat a legnagyobb volumenű, ezen belül van zöldség- és növénytermesztés, valamint 2012-től már
sertéstenyésztéssel is foglalkozik az önkormányzat. A mezőgazdasági programban megtermelt
nyersanyagokat a 100% önkormányzati tulajdonú kft. által működtetett konyha használja fel.
A 2014-ben megalakult Szociális Szövetkezet is AJAKSZÖV néven, melynek célja a saját termelésű
termékek jövőbeni értékesítése.
2015. április 1-jén a város lehetőséget kapott a közúthálózat, mezőgazdasági földutak valamint a
belvízelvezetés karbantartására. Az elmúlt évek alatt összesen 5 biomassza kazán beépítésére nyert a
település pályázatot - a kazánprogram keretében alternatív fűtési móddal kívánják csökkenteni a
kiadásokat.

A

felhasználható

biomasszát

a

mezőgazdasági

projekt keretében,

valamint

a

mezőgazdasági földutak mentén lévő fák, bokrok, cserjék irtásából állítják elő.

Szabadon álló (nem lakott) ingatlanállomány a településen, azok tulajdonosi szerkezete
Az Önkormányzat 2014-ben 3 db kétszobás összkomfortos, téglaépítésű bérlakással rendelkezett a
város központi részén. Ezek közül 2 a korábbi háziorvosok szolgálati lakása volt, az egyik az 1990-es
években épült, a másik pedig az 1970-esben. 2013-ban a két orvos elköltözött, azóta a két lakás
üresen áll. A város rövid távú fejlesztési tervei között szerepel ezeknek a lakásoknak a hasznosítása. A
3. lakásban még laknak, de 2016-ban kiköltözik a család. Ez a lakás valószínűleg lebontásra fog
kerülni, mivel egy régi iskolaépület utcafront felőli részén lett kialakítva, és helyén épül meg a város új
tere (Mindszenty Bíboros tér) a római katolikus templommal szemben.
A város egyéb bérleményként az Ady Endre út 27. sz. alatti húsboltként funkcionáló épületet
hasznosítja.
A város a népességmegtartás érdekében kialakította támogató lakáspolitikáját, amely szerint az első
lakáshoz jutók támogatása lakásépítéshez 300.000 Ft kamatmentes hitelt biztosít 10 évre, első
lakáshoz jutók támogatása vásárláshoz 200.000 Ft kamatmentes hitel biztosít 10 évre, amely az
adásvételi szerződés megkötése előtt adható.
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Településen elérhető önfoglalkoztatást támogató lehetőségek
Termelői piac kialakítása a Péter-tó területén: A projekt célja helyi termelők, helyi piacra jutásának
támogatása, a fejlesztés során piaci terület kialakításához szükséges, a kapcsolódó infrastruktúra
kiépítése valósul meg (hrsz. 971, 972).

Gazdaságfejlesztés
húsfeldolgozással

és
kíván

munkahelyteremtés
foglalkozni,

Ajakon:

amelyhez

Az

szakirányú

AJAKSZÖV
végzettségű

Szociális

Szövetkezet

munkavállalókat

kell

alkalmaznia, valamint a szövetkezet tényleges beindítását ezzel a támogatással akarja megvalósítani.
A szövetkezet fejlesztésével nem csak a végzettséggel rendelkezőket, hanem a betanított fizikai
munkásokat is fog alkalmazni a szövetkezet, ezzel csökkentve a munkanélküliséget és helyben
előállított, egészséges húsipari termékeket árusítása a helyi lakosoknak és a környező településen
élőknek. A projekt a fentiek alapján egy húsfeldolgozó üzem létesítését, szakképzést és foglalkoztatás
foglal magában. A munkafeltételek megteremtése szintén e kulcsprojekt részét képezi. A helyben
termelt élelmiszerek helyi értékekhez tartoznak, amelyet a szövetkezeten keresztül - annak
működésével – is hangsúlyozni tud a város.
A foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek és
képességek kialakítása: a közfoglalkoztatás országosan elterjedt rendszere mellett elő kell segíteni az
elsődleges munkaerőpiacra való vissza-, illetve bevezetést is, amelynek hatékony eszközei a
személyes mentoráláson alapuló munkaerő-piaci programok. Ezek jellemzően egyéni tanácsadást,
képzési lehetőséget és átmeneti időtartamra munkalehetőséget is biztosítanak.

Önkormányzat helyi demokratikus döntéshozatal érdekében működtetett, nyilvánosságot
biztosító tevékenységei

Az önkormányzat az önkormányzati törvény értelmében biztosítja a helyi lakosság demokratikus
döntéshozatalaiba való részvételi lehetőségét. A széleskörű nyilvánosság tájékoztatása érdekében
saját honlapot üzemeltet, a felmerülő lakossági igények, panaszok bejelentése érdekében lakossági
fórumokat, lakossági meghallgatásokat szervez, továbbá a vezető tisztségviselők fogadóórák
keretében biztosítanak lehetőséget a helyi ügyekhez való hozzászólásra, véleménynyilvánításra.
A helyi civil szervezetek szintén fontos szerepet töltenek be a település demokratikus működésében.
A közösségi részvétel értékes, és a település hosszú távú fejlődése szempontjából előnyös
kormányzási forma. Hozzájárul a demokratikus légkör kialakulásához, erősíti a helyi társadalom
stabilitását. Az egyetlen biztosítéka annak, hogy a település sorsa ne kerüljön egyes gazdasági és
hatalmi érdekcsoportok kezébe, hogy reális visszacsatolási mechanizmusok működjenek a lakosság és
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a külső fejlesztő között, valamint a helyi és központi hatalom nyitott legyen az eltérő helyi problémák és
célok felé. A közösségi részvétel ugyanakkor a helyi konfliktuskezelés aktív és nyílt eszköze.
Ezért játszanak jelentős szerepet a kistelepülési társadalom szerveződései és közösségei a
településfejlesztés szempontjából, és ezért fontos feltérképezésük, bevonásuk, aktivizálásuk a helyi
közösséget érintő kérdésekkel és feladatokkal kapcsolatban.

Fiatalokat, családokat segítő közösségek, szolgáltatások bemutatása

A fiatalokat és a gyermekes családokat leginkább a humán közfeladatok és a közszolgáltatások
biztosítása révén éri el az önkormányzat.
A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt módon
tervezi és valósítja meg, így a város minden lakosa számára biztosított a magas minőségű
szolgáltatások elérhetősége – az egyenlő hozzáférés elvének érvényesítésével. Az intézmények
infrastrukturális fejlesztése, felújítása folyamatosan zajlik, illetve a még szükséges kisebb-nagyobb
léptékű beruházások előkészítése folyamatban van.
Az alapfokú oktatás intézményrendszere néhány évvel ezelőtt jelentős átalakuláson esett át, de a helyi
oktatási rendszerben jelenleg alapfokú oktatásra van lehetőség, az Ajaki Tamási Áron Általános
Iskolában. Az intézmény kihasználtsága a 2013-2014 évben 50,4%-os volt. Középfokú oktatási
intézmény nincs a városban, azonban a nagyhalászi székhelyű Kölcsey Ferenc Középiskola Ajaki
Kihelyezett Tagozatán van lehetőség érettségit szerezni esti oktatás formájában.
Az egészségügyi, valamint a szociális alapellátás rendszere jól szervezett, minőségi és mennyiségi
mutatói megfelelőek most már mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások szempontjából.
A kulturális és szabadidős szolgáltatások intézményi, szervezeti feltételrendszerét tekintve Ajak
helyzete megfelel a hasonló méretű városokéval. A város kulturális intézményeinek és közösségi
tereinek (a Kultúra Háza és a városi könyvtár) programkínálata nemcsak a helyi, hanem a térségi
lakosoknak is széleskörű kulturális kínálatot nyújt. Programjai sorából kiemelkedő jelentőségű az Ajaki
Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál, melyet 2007-ben rendeztek meg először és
attól kezdve minden évben sor kerül rá.2012 óta került megrendezésre az Ajaki Farsangi Disznótoros
minden év február utolsó heteiben.
Szabadidős és sport tevékenységek területén a lakosság részéről is igény jelentkezik a szolgáltatások
bővítésére és a kiszolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztésére (pl. az Ajak SE Sportpálya és a
műfüves labdarúgó pálya). A településen egy sportegyesület működik.
A megfelelő minőségű humán infrastruktúra és szolgáltatások hosszú távon pozitívan befolyásolják a
lakosság életszínvonalát, elégedettségét, ami közvetett módon az elvándorlás mérséklődéséhez is
hozzájárulhat.
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A városban 10 bejegyzett civil szervezet működik, amely mind 10 önálló helyi szervezet, A szerveztek a
legnagyobb számban kulturális, hagyományőrző tevékenységet folytatnak.
A működő civil szervezetek közül a gyermekes családokat, fiatalokat az alábbi civil szervezetek segítik:

-

Ajak Ifjúságért Közhasznú Közalapítvány

A város vezetésének kiemelt célja a gyermekes családok, fiatalok helyben tartását célzó programok
támogatása, ezért ennek elősegítése már az Integrált Településfejlesztési Stratégiában is kiemelt
szerepet kapott. Az ITS értelmében kiemelt cél:

A helyi identitás erősítése Ajakon: A helyi identitás erősítésének elősegítése, a fiatalok elvándorlásának
megállítása a projekt célja. A programok által kedvező életfeltételek biztosítása, minőségi szabadidős
és kulturális rendezvények szervezésével az elérni kívánt eredmény a helyi identitás megerősítése.
A képzett munkaerő helyben tartásához az alábbi feltételek adottak: az alapszolgáltatásokkal való
kitűnő ellátottság, az oktatási rendszer infrastruktúrája megfelelő; a szabadidő eltöltéséhez megfelelő
adottságok és programok kínálkoznak. A város népességmegtartó ereje a helyi identitás és kohézió
erősítésével is javítható, aminek egyik kulcseleme az ajaki hagyományok ápolása és felelevenítése. A
városvezetés egy olyan várost szeretne, ahol van elegendő munkahely, a városkép folyamatosan
fejlődik, s a meglévő szolgáltatások itt élő lakosság igényeit teljes mértékben kielégítik. Ajak
mikrotérségi központ, valamint turisztikai célpont kíván lenni.
Következésképp megállapítható hogy a fő probléma a szakképzett, kvalifikált munkaerőt foglalkoztató
vállalkozások és az általuk biztosított munkahelyek hiánya. Az alábbi alágazatok jelenthetnek Ajakon
potenciált: feldolgozóipar, építőipar és turizmus. Ezek elsősorban nem magas bruttó hozzáadott értéket
termelő vállalkozás típusok, azonban a fiatal kvalifikált munkaerő számára is kínálhat lehetőségeket.
Amennyiben elegendő munkahely áll rendelkezésre a településen, a hatása multiplikálódik: az
önkormányzat bevétele növekszik, több beruházást, fejlesztést tud megvalósítani; a lakosság jövedelmi
is emelkedik, több szolgáltatást tudnak igénybe venni, aminek köszönhetően a szolgáltató szektor és a
humán infrastruktúra is folyamatosan fejlődik.

Közösségi aktivitási lehetőségek, eredmények a településen
A Péter-tó Civil Ház két ajaki civil szervezet székhelyeként funkcionál: Ajaki Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület és az Ajaki Sportegyesület. Közgyűléseket közösségi programokat
rendeznek itt, valamint más civil szervezetektől idelátogató vendégeket fogadnak és helyeznek el. Az
Ajak Ifjúságáért Közhasznú Alapítvány ifjúsági táborokat szervez a Civil házban. Az épület
felszereltsége alacsony színvonalú, nem felel teljesen meg az elvárásoknak – (pl. használt bútorok,
hiányzó - főleg informatikai - eszközök és berendezések.)
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a közösségi aktivitás elősegítése érdekében a következő
irányelveket fogalmazza meg:
Civil szervezetek működésének erősítése Ajakon: A helyi civil összefogás erősítésének elősegítése. A
civil szervezetek közreműködése a helyi fesztiválok, rendezvények alkalmával is jelentős. A
városvezetés

számára

fontos,

hogy

a

helyi

közösségek

közös

érdeklődési

kör

alapján

összetömörüljenek. Ennek elősegítésére különböző közösségépítő programokat, bemutató napokat
tervez az önkormányzat.
Közösségi tér kialakítása: A volt MÁV állomás (hrsz. 0122) megvásárlása az önkormányzat tervei
között szerepel, amelynek a helyén közösségi tér kerül kialakítása, továbbá megtörténik a leromlott
terület a környezetének zöldfelületi fejlesztése is.
Intenzív közösségfejlesztés: A közösségfejlesztési programok tervezésébe, megvalósításába, a
felmerülő problémák megoldásába célszerű bevonni egyrészt a szegregátum lakosait, mivel így
növelhető a programok elfogadottsága és hatásossága, másrészt civil szervezeteket, mert ezek
többnyire a közszféra szereplőinél rugalmasabban tudják kezelni a felmerülő konfliktusokat, és
hatékonyabban tudnak közvetíteni a szereplők között. A szegregátumokban élők integrációja csak
akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha mind a közvetlenül érintettek, mind a város teljes lakossága
körében egyértelművé válnak a szegregált állapot megszüntetésének egyéni és össztársadalmi szintű
előnyei.

A

társadalmi

befogadás

elősegítését

kisebb

léptékű,

interperszonális

jellegű

szemléletformálással és közösségi rendezvényekkel lehet elérni, amelybe lehetőség szerint minden
korosztályt és társadalmi csoportot bevonnak.

26

Pályázó szervezet, konzorcium bemutatása

Pályázó neve

Pályázó címe

Feladata

Kapcsolattartó
projektben

Projekt megvalósítása,
4524 Ajak
AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ady Endre út 25.

koordinálása, programok Kerekes Miklós
összefogása,

polgármester

menedzselése

Munkamegosztás, feladatok és felelősségi körök

A pályázat menedzselését Ajak Város Önkormányzata végzi. Az önkormányzat nevezi ki a
projektmenedzsert, a pénzügyi vezetőt. A pályázat megvalósítói valamennyien jelentős tapasztalattal
bírnak a saját szakmaterületükön, ezért a projekt gördülékeny és hatékony megvalósítása biztosított
lesz.
A pályázó önkormányzat biztosítja a projektben dolgozók mindennapi munkájához szükséges
infrastruktúrát, az esetlegesen hiányzó beszerzendő eszközök a pályázat költségvetésébe lettek
betervezve.
A projektmenedzser a projektszervezet felé utasítási jogkörrel rendelkezik,ennek felelőssége terheli.
A projektmenedzser a pályázó önkormányzat felé beszámolási,tájékoztatási kötelezettséggel
rendelkezik.
A projekt egy személyi vezetője a projektmenedzser. A projektszervezet mindenmunkatársa felé
utasítási joggal rendelkezik, amelynek felelőssége terheli. A projektmenedzser az érintett szervezeti
egység vezetőjével való egyeztetési kötelezettsége mellett hozza meg döntéseit, adja ki utasításait.
Lényeges utasításait írásban adja ki. Az utasításokat a projektdokumentációban kell elhelyezni.
A projektmenedzser a pénzügyivezető segíti,adatokat szolgáltat a gazdálkodás irányításához .A
pénzügyi vezető a projektpénzügyi,könyvelési feladatait irányítja. Felelőssége a vonatkozó
jogszabályok szerinti pénzügyi,könyvelési munkabiztosítása,valamint a pályázat támogatási
szerződésében és azok mellékleteiben foglaltak betartása.
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A projektmenedzser a pályázat menedzselését végzi, kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, a
médiumokkal, valamint nyomon követi a projekt gördülékeny megvalósulását és az esélyegyenlőségi,
környezeti szempontokat, figyel a kockázatok elkerülésére, a partnerek közötti hatékony
feladatmegosztásra és a megfelelő tájékoztatásokra, kommunikációra. A külső szakmai
megvalósítókkal való kapcsolattartás a menedzsment,kiemelt feladatai közé tartozik, ugyanis az ő
bevonásukkal valósul meg a célcsoport körében végzett munka jelentős része.
A célcsoport bevonása kapcsán, minden érintett célcsoport külön-külön igény szerinti gyakorisággal
kerül megszólításra. A célcsoport megszólítását minden esetben az együttműködő partnereink
munkatársai, valamint az egyéb szakmailag elismert humán kapacitásban dolgozó szakemberek
végzik, akik képesek hatni a célcsoportra, bátorítják, biztatják őket a programelemekbe való
bekapcsolódásra, hiszen szakmai tapasztalataink alapján rájuk sokkal inkább hallgatnak az emberek,
mint számukra ismeretlen személyekre.
A források a betervezett programelemekhez és a feladatvállalások elvégzéséhez szükséges
költségeknek megfelelően arányosítva kerültek meghatározásra. Lehívásuk a tervezett
mérföldkövekben megvalósuló feladatoknak megfelelően kerülnek lehívásra. A források elosztásának
mértékét a pályázat költségvetése tartalmazza részletesen.
A projekt együttműködési és belső információs rendszere

A projektben végzett munkák összehangolását stábülések biztosítják.
A vezetői stábülések legalább kétheti rendszerességgel valósulnak meg. Ezeken részt vesznek: a
pénzügyivezető és a projektmenedzsment.
Kéthavonta legalább egyszer teljes projektstábülés kerül megtartásra,amelyen a teljes
projektszervezet mindenvezetője,munkatársa részt vesz. A pénzügyi feladatok teljesítésének
összehangolása a pénzügyivezető felelőssége.
A külső szakmai szervezetekkel való együttműködés felelős irányítója a projektmenedzser. A média
felé nyilatkozat tételi és tájékoztatásadási jogkörrel a projektvezetője rendelkezik. Megbízásából ezt a
jogot más általa kijelölt személy átveheti. A projekt munkatársait titoktartási kötelezettség terheli. A
tevékenység jellegéből adódóan minden projektben tevékenykedő szakember számára kiemelt
fontosságú az adatvédelmi jogszabályok betartása, az egyenlő bánásmód ésélyegyenlőség, a
környezeti fenntarthatóság, elvének követése és a szakmai szabályok, vonatkozó jogszabályok
előírások betartása.
A projektsorán minden dolgozónak közvetlen beszámolási kötelezettsége van a projektmenedzser
felé. A beszámolások, információ átadások alapvető eszköze az elektronikuslevelezés. Törekedni kell
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ennek használatára,mert a folyamatok,információátadás nyomon követhetőségét biztosítja .Az
elektronikus levelezést a projektvégéig meg kell őrizni, és a projekt lezárása után archiválni kell
A külső kommunikáció során törekedni kell az elektronikus levelezés használatára. Fontosabb
információk telefonon történő átadása esetén azt lehetőleg e-mail-ban is meg kell tenni, de
telefonhívást naplózni kell. A
jogikövetkezményekkeljárólevelezéstpostaiúton,tértivevényesformábankellvégezni.A feladó és
tértivevényt meg kell őrizni a levél másod példányával együtt.
Kiemelt fontosságú a beszerzési eljárások során végzett kommunikáció. Ebben a közbeszerzésre
vonatkozó jogi szabályok, illetve a pályázati útmutatásai a meghatározók.
A területen élők és a szakemberek tájékoztatását a kommunikációs tervben meghatározottak szerint
kell végezni .A tervszerintráhárulókommunikációs,tájékoztatásifeladatokmaradéktalanvégrehajtásáért,
a jogszabályi előírások,az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásáért, illetve a korlátozások
figyelembevételéért mindenki személyesen felelős.

A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása
Nyertes

Pályázat célja

Ajak Város

Ajak település belterületi

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-

Önkormányzata

vízrendezése

0048

Ajak Város
Önkormányzata

Forrás

Szociális Alapszolgáltatási
Központ létesítése Ajakon

Ajak Város

Egészségesebb életért

Önkormányzata

Ajakon

Ajak Város

Egészégügyi Központ

Önkormányzata

fejlesztése Ajakon

Ajak Város

Tamási Áron Ajaki

Önkormányzata

Köznevelési Intézmény
ellátása napkollektorral és

Év Elnyert forrás

2012 284 520 870

ÉAOP 4.1.3/A-11

2013 124 582 362

TÁMOP 6.1.2-11/1

2013

9 992 990

ÉAOP 4.1.2/A-12

2013

59 820 810

KEOP 4.10.0/A/12

2013

46 587 873

biomassza kazánnal
Ajak Város

Ajak Város Önkormányzat

Önkormányzata

középületének energetikai

KEOP 5.7.0/15

korszerűsítése
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2015 114 421 603

Nyertes

Pályázat célja

Forrás

Ajak Város

Komplex akadálymentesítés

Önkormányzata

az ajaki iskolában

Ajak Város

Az esélyegyenlőség alapvető

Önkormányzata

követelményeinek
megteremtése az ajaki

Év Elnyert forrás

ÉAOP 4.1.5-09

2009

29 984 700

ÉAOP 4.1.5-09

2009

29 984 700

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

2016

7 000 000

polgármesteri hivatalban
Ajak Város

Ajak Város Önkormányzata

Önkormányzata

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA

Ajak Város

Európa a Polgárokért

562310-CITIZ-1-2015-1-HU-

Önkormányzata

Program

CITIZ-NT

2015 110.000 Euró

A jelen projekthez leginkább illő projekttapasztalat a Szociális Alapszolgáltatási Központ létesítése
Ajakon című projekt.
Az uniós pályázati forrásból megvalósított projekt célja, egy olyan új, integrált komplexum létrehozása,
ahová beköltözhet valamennyi szociális alap-szolgáltatás. Így megoldhatóvá válik a különböző
gondozási formák egymásra épülése, összehangolása, és erő-forrásaiknak optimalizálása.
Az új komplexum az Egészségügyi Központ tetőterének felújításával és egy hozzá-épített kétszintes
épületrésszel, egy teljes akadálymentesítéssel, lifttel, napkollektorral felszerelve készült el. Az új
épületrész területe: földszint 161,77 m2, tetőtér: 530,29 m2. Az épületben minden meglévő szolgáltatás
(Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Nappali ellátás, Gyermekjóléti
szolgáltatás, Családsegítés, Étkezés) helyet kap, valamint egy új szolgáltatást – a támogató szolgálatot
– indítják projekt lezárását követően. Az új szolgáltatáshoz a korszerű eszközökön és épületen kívül
egy új 9 személyes gépjármű is beszerzésre került, ami a fogyatékkal élők elérhetőségének javítására
lesz hivatott.

Szintén a projekthez illeszkedő tapasztalatunk: Európa a polgárokért program YEF - Youth for
Europe's Future
Öt ország együttműködésével egy 6 állomásos nemzetközi programsorozat került megszervezésre az
Európa a polgárokért program keretein belül melyben a fiataloké volt a főszerep.
A tevékenységek sokszínű képet adtak a városokról, de céljaink egyformák voltak: közösségfejlesztés,
energetikai biztonság, értékteremtés, hagyományőrzés, emlékezés közös történelmünkre.
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A vitafórum eredményesen fejlesztették a fiatalok vitakultúráját, rögtönzési és szereplési képességét,
ismeretanyagát, a közügyek iránti érdeklődését, Aheloyban Önkéntes napot szerveztünk.
A találkozások alkalmával elindult egy olyan párbeszéd, amely a jövőben elősegíti egy adott probléma
megoldását, a települések fiataljai a már meglévő kapcsolatok mélyítésén túl további szakmai, civil, és
kulturális együttműködések alapjait helyezhetik le.
Európai civil szervezetek valós tapasztalataira építve, a kapcsolattartás bevált gyakorlatát átadva a
program több országhatáron átnyúló civil szervezetek létrejöttét eredményezheti, pl. egy nemzetközi
egyesület.
A fiatalok véleményének meghallgatásával az adott témát új aspektusból ismerhettük meg.
A rajz és esszépályázat eredményeként a gyermekek megismerhették a számukra fontos európai
kérdéseket, témákat, azok saját szavaikkal, illusztrációkkal való elmesélése és megosztása fejlesztette
szociális kompetenciájukat
Mindezen programok online nyomon követhetősége és véleményezhetősége lehetőséget ad Európa
fiataljainak a rendezvénysorozatba történő bekapcsolódásra, a jó gyakorlatok megismerésére.

A projekt sikeres megvalósítását vetíti elő továbbá a tervezett projektmenedzser, pénzügyi vezető.
mivel mindkettő jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek az Uniós finanszírozású projektek
területén. A tény alátámasztásaként szolgálnak a támogatási kérelem mellékleteként csatolt
önéletrajzok.
Projektmenedzsment
A projektmenedzsment feladatokat tapasztalt szakmai stáb látja el a projekt teljes időtartama alatt az
alábbiak szerint:
- Projektmenedzser alkalmazása heti 20 órában. Személye: Kállai Ágnes. A projektmenedzser a
felhívásban megfogalmazott kritériumoknak megfelel, az előírt tapasztalatokkal és felsőfokú
végzettséggel rendelkezik. A megfelelőség alátámasztásaként az önéletrajz és a projektmenedzser
releváns referenciái a támogatási kérelem mellékleteként csatolásra kerültek.
- Pénzügyi vezető alkalmazása heti 20 órában. Személye: Szabó Gabriella. A pénzügyi vezető a
felhívásban megfogalmazott kritériumoknak megfelel, az előírt tapasztalatokkal és felsőfokú
végzettséggel rendelkezik. A megfelelőség alátámasztásaként az önéletrajz és a pénzügyi vezető
releváns referenciái a támogatási kérelem mellékleteként csatolásra kerültek.
- Projektasszisztens feladatokat Gégényné Nagy Anikó fogja ellátni heti 20 órában.
Ajak Város a Kisvárdai Járásban található, mely a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
kedvezményezett járás.
31

Ajak Város Önkormányzata már több projektet is megvalósított Európai Uniós forrásból, mely
pályázatok a „A projektgazdának a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása” pontban
kerülnek kifejtésre.
A beavatkozások elsősorban a vidéki fiatalokra irányulnak közvetlen programokkal, illetve a
szolgáltatások fejlesztésén keresztül.
Ajak városban jelenleg az alábbi, fiatalok számára nyújtott szolgáltatások találhatók meg:
-

könyvtári, közművelődési tevékenység: Városi Könyvtár Ajak, Általános Művelődési központ –
Ajak, Közösségi tér

A projektcél elérésének elősegítése érdekében önkormányzatunk 5 db szervezettel kötött
együttműködési megállapodást, melyeket csatoltunk.
A beavatkozások hátrányos helyzetű személyeket céloznak.
A szakmai fejlesztési tervben meghatározott ösztönzők a helyben hiányzó humán közszolgáltatási
hiányok csökkentését célozzák.
Ajak Város lakónépesség a 2017. január 01. adatok alapján: 3 785 fő
A projekttel rendezvényen, támogatással, szolgáltatással elérni kívánt fiatalok száma: 100 fő (133,33%)
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Vállalt

indikátorok

bemutatása

(célérték,

elérés

módja-tervezett

szakmai

tevékenységhez kapcsolódás):

Számszerűsített szakmai elvárások:

Lakhatási támogatásban részesíett fiatalok
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Azon fiatalok száma (esetleges fluktuációt is
beleértve), akik a pályázat keretében nyújtott
támogatás révén jutnak lakhatáshoz

Az eredményleírása
Az eredményszám szerűsíthetőcélértéke
Az eredményszám szerűsíthetőcélértékének

8

mértékegysége

fő

Igazolás módja

Lakáshasználati/lakásbérleti szerződés,
szerződő fél életkorát a szerződéskötés
időpontjában igazoló dokumentum

Választott tevékenység száma (3.1.1. fejezet)

1

tervezést

Megvalósítandó műszaki-szakmaieredmény Életpálya
megnevezése

szolgáltatások

nyújtásába,

segítő

helyi

munkaszerzési

ismeretek bővítésben részt vett fiatalok
Azon fiatalok száma, akik a pályázat keretében
nyújtott szolgáltatásokon részt vettek
Az eredményleírása
Az eredmény számszerűsíthető célértéke
Az eredmény számszerűsíthető célértékének

50

mértékegysége

fő

Igazolás módja
Jelenléti

ív

(lakcím,

feltüntetésével)
Választott tevékenység száma (3.1.1. fejezet)

2
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életkor,

aláírás

Megvalósítandó műszaki-szakmaieredmény Ismeretátadásban,
megnevezése

ösztönzőben

részesített

fiatalok
Azon fiatalok száma, akik a projekt keretében
ismeretátadáson részt vettek, illetve ösztönzőben

Azeredményleírása

részesültek.

Az eredményszám szerűsíthető célértéke
Az eredményszám szerűsíthető célértékének

16

mértékegysége

fő

Igazolásmódja

Jelenléti ív, az ösztönző rendszerben való
részvételt igazoló jogi dokumentum (állandó
lakcímet igazoló dokumentum másolata)

Választott tevékenység száma (3.1.1. fejezet)

4

Megvalósítandó műszaki-szakmaieredmény Célcsoport foglalkoztatását
megnevezése

és társadalmi

aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken
alapuló,

a

fiatalok

munkaerő-piaci

elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési
program
A célcsoport nyilvános bevonásával készített, a
konstrukcióhoz rendelt mentor által láttamozott, a
Az eredményleírása

projekt keretében megvalósuló tevékenységeket
leíró

dokumentum

beazonosítja

a

elkészítése,
fiatalok

amely

munkaerő-piaci

elhelyezkedését, illetve társadalmi aktivitásának
Az eredmény számszerűsíthető célértéke
Az eredmény számszerűsíthető célértékének

növekedését célzó beavatkozásokat.
1

mértékegysége
Igazolás módja

db
Dokumentum

Választott tevékenység száma (3.1.1. fejezet) Minden esetben kötelező
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Megvalósítandó műszaki-szakmaieredmény Célcsoportba tartozó, bevont fiatalok
megnevezése
A

projekttel

rendezvényen,

támogatással,

szolgáltatással elért fiatalok száma összesen.
Az eredmén
Az
eredményszám szerűsíthető célértéke
y leírása
Az eredmény számszerűsíthető célértékének

100
fő

mértékegysége
Igazolásmódja

Jelenléti ív

Választott tevékenység száma (3.1.1. fejezet) Minden esetben kötelező

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési
programokba bevont fiatalok

megnevezése

Hazai

és

európai

foglalkoztatási

fejlesztési

programokba belépett fiatalok
Az eredmény leírása
Az eredmény számszerűsíthető célértéke
Az eredmény számszerűsíthető célértékének
mértékegysége
Igazolás módja

30

Hazai

és

európai

programokba

fő
foglalkoztatási

történő

fejlesztési

részvételt

dokumentum
Választott tevékenység száma (3.1.1. fejezet)

5

Célérték elérésének
Indikátor neve

Mértékegység

Célérték

időpontja

fő

5

2018.12.31.

25 éven aluli résztvevők száma

Célérték elérésének
Indikátor neve

Mértékegység

Célérték

időpontja

fő

20

2021.01.01.

25 éven aluli résztvevők száma
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igazoló

Pályázati program bemutatása

Projekt időtartama
2019.02.28.– 2021.04.30.

Célcsoport bemutatása; elérésének, bevonásának módszertana
Hazánkban 2000 óta van négyévenként nagymintás (8000 fős), a 15-29 éves népességre
nézve területileg, településtípusonként, korcsoportok

és

nemek

szerint reprezentatív

adatfelvétel. A 2012-es eredmények széles publicitást kaptak: a gyorsjelentés mellett négy
tanulmánykötet is megjelent, az utolsó, 2016-os adatfelvétel első eredményeit idén tavasszal
publikálták. Ezért a célcsoport általános bemutatásánál többnyire a 2012-es adatokra
támaszkodtunk, ahol lehet kiegészítve a legfrissebb eredményekkel.

Lakóhely, lakásviszonyok
A 2012-es adatfelvétel eredményeit elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy lakóhely típusa erősen
hat a magyar fiatalok életkilátásaira, a kisebb településeken élők halmozottan hátrányos
helyzetűnek mondhatóak. Szignifikánsan alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, és
ez tovább gyűrűzik a munkaerő-piaci státuszukra és anyagi helyzetükre. Másrészt számukra a
helyben elérhető szolgáltatások (oktatási, egészségügyi, szabadidős, stb.) is igencsak
korlátozottak.
A lakásviszonyokat vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy tendenciózusan nő a szüleikkel élők
száma, míg ezzel párhuzamosan a saját lakással rendelkezők aránya folyamatosan csökken. A
teljes korosztály (15-29 év közöttiek) 71 %-a(!) a szüleivel lakik, saját lakással csupán 16 %-uk
rendelkezik.

Családi állapot
A magyar fiatalok körében is megfigyelhető a házasságkötések számának csökkenő
tendenciája. 2012-ben és 2016-ban egyaránt a 15-29 éves korosztálynak csak 10 %-a házas,
további 16 %-a nyilatkozott úgy, hogy élettársi kapcsolatban él, így a tartósan együtt élők
aránya 26% körül stabilizálódni látszik. A 15–29 éves fiatalok 15 százalékának született már
eddig gyermeke, ami 1 %-os javulás a 2012-es adatokhoz képest.

Oktatási rendszerben való részvétel, végzettség
A 2008-as csúcshoz képest a valamilyen szervezett, iskolarendszerű képzésben részt vevők
aránya 46%-ról 40 %-ra csökkent, aminek okai nagy valószínűséggel az iskolakötelezettség
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korhatárának, illetve a felsőoktatásban a központilag meghatározott államilag finanszírozott
férőhelyek csökkentésében keresendő.
A válaszadók 1 %-a nem végezte el a 8 osztályt sem, az eddig csak általános iskolát
végzetteknek pedig több mint negyede a vizsgálat idején semmilyen formában sem tanult, ami
a teljes minta 7,5 %-t jelenti! A másik végletet a diplomával rendelkezők jelentik, arányuk 11
százalékról 12 százalékra nőtt az elmúlt 4 évben.
Munkaerő-piaci státusz

2016-ban a válaszadók 50 százalékának volt munkahelye, ez a 2012-es adatfelvételhez képest
jelentős, 11 %-os növekedést jelent. Emellett emelkedett a tanulók között az iskolai szünetben
munkát vállalók aránya két százalékponttal 52 százalékra, viszont ugyanennyivel csökkent az
iskolaidőben történő munkavégzés 24 %-ra. A vállalkozó kedv nem túl magas a fiatalok
körében: 4 százalékuk tevékenykedik önálló vállalkozóként, 86 százalékuk alkalmazott, 3
százalékuk közfoglalkoztatott. Bár csökkenés tapasztalható, de a dolgozó fiataloknak 17 %-a
még mindig teljes mértékben feketén foglalkoztatott, és további 12 % is részben zsebbe kapja
a fizetését.
Arra a kérdésre, hogy mennyire látják lehetőségét annak, hogy a lakóhelyükön találnak
munkát, a kistelepülésen élők és az alacsony iskolai végzettségűek adták a legpesszimistább
válaszokat. A munkanélküliséget 24 %-uk tapasztalta már meg, jelenleg 7 %-uk keres munkát.
A munkanélküliek között ma már speciális csoportként kezelik az úgynevezett NEET-es (Not in
Employment, Education or Training) fiatalokat, akik: 15-24 év közöttiek, munka nélkül vannak,
nincsenek az oktatási rendszerben, és semmilyen egyéb képzési formában sem vesznek részt.
Magyarországon 2012-ben 13,3 % volt a korosztályban mért arányuk. A NEET-státus kiemelt
kockázatot jelent a fiatalkori bűnözés és a mentális és fizikai egészségügyi problémák
kialakulásában.

Közösségi aktivitás
A különböző ifjúságkutatások a fiatalok formális szervezeti tagságát 5-8 % közé teszik. Az
aktivitás folyamatosan csökkenő tendenciát mutat: az Ifjúság 2000 még 17 %-os, az Ifjúság
2004 15 %-os, a az Ifjúság 2008 már csak 6 %-os, míg a Magyar Ifjúság 2012 5 %-os
eredményt mért. A fiatalok leginkább sportegyesületek, diák- és hallgatói szervezetek, valamint
szabadidős szervezetek munkájába kapcsolódnak be. Ezzel az eredménnyel Magyarország az
európai uniós országok viszonylatában csak a 24. helyen áll a szervezeti aktivitás szerinti
rangsorban.
Pozitívum viszont, hogy az alacsony formális tagsággal ellentétben 2016-ban a fiatalok
negyede került valamilyen kapcsolatba civil szervezetekkel (akár önkéntes segítőként, akár
támogatóként), ami négy év alatt 2 százalékos növekedést jelent, azaz van remény a
közösségi aktivitás erősödésére.
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Etnikai hovatartozás
Az etnikai hovatartozás jelentős módon befolyásolja az életkörülményeket. A magukat romának
valló 18-29 éves fiatalok szignifikánsan többen küzdenek anyagi gondokkal (62 %, nem romák
17 %!), felülreprezentáltak az alacsony iskolai végzettségűek között, gyakoribb esetükben a
határozott idejű foglalkoztatás, vagy a feketén, bejelentés nélküli alkalmazás.

Migrációs tervek

Mivel az elmúlt években mind a szakembereket, mind a politikát, mind a közbeszédet a fiatalok
jövőképével kapcsolatban az elvándorlás kérdésköre uralta, a Magyar Ifjúság 2012 kutatásban
is külön kérdésblokk foglalkozott a fiatalok nemzetközi migrációs kérdéseivel. Ebből kiderül,
hogy a fiatalok 49 százaléka tervez külföldi munkavállalást, 10 százaléka pedig külföldi
tanulmányokat. Azok közül, akik már dolgoztak kint (a 25-29 évesek 55 százaléka!) 27
százalék Németországot, 26 százalék Ausztriát, 21 százalék Angliát választotta célországként.
A migrációs potenciál a település mérettel fordított arányban nő. A legfőbb okként a
megélhetési problémákat azonosították be a válaszadók, az összes megkérdezett közel 2/3-a
említette, körükben felülreprezentáltak az alacsonyabb iskolai végzettségűek. A diplomások
ellenben felülreprezentáltak a karrier és az új kihívások, mint ok kapcsán (az előbbit az összes
megkérdezett 19 százaléka, míg az utóbbit 14 százaléka említette). Visszatartó erőt elsősorban
a család és a lokális közösségek jelentenek.
A célcsoport elérése, bevonása
A célcsoportot közvetlen és közvetett módszerek alkalmazásával kívánjuk elérni. Közvetlen
módszer az adatbázissal rendelkező szervezetekkel való együttműködés kezdeményezése és
megvalósítása, a személyes találkozás szervezése, saját internetes honlapon való közzététel.
Közvetett módszer a médiák igénybe vétele. Szükség esetén a programok indítása előtt
tájékoztató rendezvényeket tartunk, ahol ismertetjük az egyes igénybe vehető szolgáltatásokat,
azok gyakorlati megvalósulásának módszertanát, hasznosságát, majd összegyűjtjük a
jelentkezéseket. A programelemeket minden esetben reklámozzuk, számítva a helyi médiumok
közreműködésére, valamint szórólapok, plakátok segítségével szólítjuk meg a potenciális
célcsoportot.
A humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberekről, valamint a munkanélküli és inaktív
emberekről információval a következő szervezetek rendelkeznek:


A közhatalmi szervezetek közül az érintett munkaügyi kirendeltséggel tervezett együttműködés
alapján vállalhatják, hogy a náluk regisztrált álláskereső személyeket közvetlenül megkeresik
és értesítik a projektben való részvétel lehetőségéről.



A településen működő civil szervezetek a saját adatbázisukból merítve továbbíthatnak
információt a lehetséges résztvevők felé.
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Emellett maga az önkormányzat polgármesteri hivatala is rendelkezik információval például a
rendelkezésre állási támogatásban, vagy egyéb inaktív státuszban lévő emberekről, valamint
az általános iskolához és középiskolához is fordulunk információkért.
A mai viszonyok között kihagyhatatlan az önkormányzatok internetes honlapjain, vagy
közösségi oldalain keresztül történő tájékoztatás lehetősége. A felnövekvő generációk tagjai
egyre többen és egyre többet használják az internetet a tájékozódásra. Egy jól
megszerkesztett, és jól elhelyezett figyelem felhívó kampány több embert is el tud érni, és meg
tud

szólítani.

A

médiák

bevonására

sajtótájékoztató

keretében

kerülhet

sor.

A

sajtótájékoztatóra sajtóanyagot kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a projektről szóló
legfontosabb információkat. A nyomtatott és elektronikus médiák hírt adnak a projekt
indításáról, és tájékoztatják a célcsoport tagokat a projekttel való kapcsolatfelvétel helyéről és
időpontjáról.
A projekt keretében kialakított lakások és az ösztöndíjak elnyerésére pályázatot teszünk közzé.
A projekt további aktivitásáról plakátokon és szórólapokon, illetve a projekt honlapján
tájékoztatjuk a célcsoporttagokat, ez utóbbin részletes beszámolókat is készítünk ezekről.

Pályázati programba bevonható ingatlanok
a. tulajdonosi szerkezetének bemutatása, az ingatlanok jelenlegi felszereltségének
bemutatása
4524 Ajak, Hajnal út 5. Besorolás: Kivett orvosi rendelő
Tulajdoni hányad: 1/1
Tulajdonos: Ajak Város Önkormányzata
b. tervezett felújítás bemutatása, bemutatva a szakmai elvárásoknak történő megfelelés
mikéntjét
A projekt keretében 4 db, az önkormányzatunk tulajdonában lévő ingatlant kívánunk kialakítani,
felújítani és felszerelni, mely ingatlanokba 8 fő a célcsoporthoz tartozó ajaki fiatal fog
beköltözni.

A lakhatásban részesített fiatalok közösségi célú önkéntes tevékenységet fognak végezni a
településen.

Fiatalok életpálya-tervezését segítő tervezett helyi szolgáltatások bemutatása
-

A fiatalok életpálya-tervezését elősegítendő, évente egy alkalommal (a projekt időtartama
alatt összesen 3 alkalommal) 10 fő részvételével 30 órás Álláskeresési technikák tréning
kerül megtartásra.
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-

A projekt második félévétől, félévente 10 fő részére (1 óra/alkalom, 10 alkalom/fő,
összesen: 50 fő) Egyéni álláskeresési tanácsadást biztosítunk.

A célcsoport bevonásával, a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre
épülő gazdasági együttműködéseket generáló tervezett tevékenységek bemutatása
-

A helyi munkáltatók, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, a Munkaügyi
Kirendeltség munkatársa, az önkormányzat képviselői, a helyi oktatási intézmény
képviselői, valamint a projekt célcsoportjának (kiemelten a lakhatási célú támogatásban,
illetve

az

ösztönzőkben

részesülő

fiatalok

bevonásával)

részvételével

Gazdaságfejlesztési Kerekasztal kerül létrehozásra. A létrehozandó Gazdaságfejlesztési
Kerekasztal negyedévente egy alkalommal (a projekt során összesen 12 alkalommal) kerül
összehívásra.

A 4. pont alapján
a. A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás bemutatása

-

A projekt időszaka alatt évente egy alkalommal (összesen három alkalommal)
„Jövőbörze” elnevezésű rendezvény kerül megrendezésre, melynek keretében a
„Gazdaságfejlesztési Kerekasztal” résztvevői egyfajta jövőképet vizionálnak a résztvevők
számára, elősegítve a helyi fiatalok sikeres pályaorientációját, valamint a helyi gazdaságba
való bekapcsolódást.

-

A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás érdekében a projekt
időszaka alatt évente egy alkalommal (összesen három alkalommal) „Helyi Érték
Fesztivál” kerül megrendezésre, melynek keretében sor kerül helyi termék és
terménybemutatóra, a településen rejlő értékek bemutatására a helyi lakosok és
vállalkozók részvételével.

b. Célcsoport számára nyújtandó tervezett helyi ösztönző rendszer bemutatása
Ajak Városa jelenleg nem nyújt a célcsoport számára helyi ösztönzőket. a projekt
keretében az alábbi ösztönzőket kívánjuk biztosítani a célcsoport számára:
Ösztöndíj Főiskolásoknak


Tanulmányi eredmény és szociális helyzet kerül vizsgálatra
A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben alap fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
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képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat és tanulmányi átlaguk
eléri a 4,00–et.

A pályázat kötelező mellékletei:


A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás.



Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.



Igazolás a tanulmányi átlagról

Az ösztöndíj félévenként öt hónap időtartamra pályázható, összege: 10.000 Ft/hó.

Hazai és uniós pályázati programokban való részvétel érdekében tervezett személyre
szabott felkészítés bemutatása
-

A projekt során egy alkalommal, 10 fő részvételével, 60 órás Projekttervező és
pályázatíró tréning kerül lebonyolításra.

-

A projekt során egy alkalommal, 10 fő részvételével, 60 órás Vállalkozási ismeretek
képzés kerül lebonyolításra.

-

A projekt időtartama alatt két alkalommal Információs nap kerül megtartásra az aktuális
hazai és uniós pályázati programokkal kapcsolatosan, rendezvényenként 20 fő
részvételével.

-

A projekt során összesen 20 alkalommal, (2 óra/alkalom időkeretben) egyéni konzultációs
lehetőséget biztosítunk a hazai és uniós pályázati programokkal kapcsolatosan.

A lakhatási célú támogatásban, illetve az ösztönzőkben részesülő fiatalok bevonásra kerülnek
a település ifjúsági célcsoport számára nyújtott szolgáltatásainak megvalósításába:
- a cselekvési tervek elkészítésébe, felülvizsgálatába
- aktívan, tevőlegesen részt vesznek a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában
- információt nyújtanak a program iránt érdeklődők számára, helyben bemutatják a program
működtetését, részt vesznek szakmai rendezvényeken, a pályázati konstrukcióban nyertes más
kedvezményezettek fogadásában, részvétel eredményeik, problémáik közös feldolgozásának
és megismerésének céljából megvalósuló rendezvényeken
- aktívan részt vesznek a település/térség közösségfejlesztési programjaiban
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Együttműködés
Együttműködési kötelezettség vállalása az Új Nemzedék Központtal
Önkormányzatunk vállalja, hogy a projekt megvalósítása során együttműködik a Komplex
ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 kiemelt
projekt megvalósítójával az alábbiak szerint:
-

a támogatási kérelem benyújtása előtt önkormányzatunk a kiemelt projekt által megismerte a
pályázati konstrukció szakmai célkitűzéseit, a szakmai fejlesztési koncepció kidolgozási
folyamatában konzultált, a szakmai fejlesztési koncepció kidolgozása érdekében szervezett
nyilvános fórumra meghívta a kiemelt projekt által biztosított tanácsadót.

-

a pályázati program megvalósítása keretében: az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú
Kft. (továbbiakban: ÚNK) által üzemeltetett elektronikus felületen önkormányzatunk rögzíti
adatait, a pályázati program indikátorait és a tervezett tevékenységeket. Az előrehaladásról tevékenységi terület szerinti bontásban – önkormányzatunk folyamatosan adatot szolgáltat,
mely kiterjed a projektben vállalt indikátorok és számszerűsített szakmai elvárásokat teljesítő
tevékenységek előzetes közzétételére, valamint a megvalósult programok által teljesített
számszerűsíthető eredmények, szöveges és képi beszámolóira egyaránt.

-

a projektek láthatósága, nyomon követhetősége, szakmai megvalósítás eredményességének
biztosítása érdekében a projekt megvalósítási időszakában folyamatosan együttműködünk az
ÚNK által biztosított mentorral

-

a pályázati konstrukcióban nyertes további szervezetek közötti jó gyakorlat megosztási
tevékenységekben részt veszünk (látogatók fogadása, információ nyújtása a saját projektről).

-

projektünk delegált képviselője részt vesz a kiemelt projekt keretében szervezett, a projekt
megvalósításához kapcsolódó szakmai eseményeken, tanácsadásokon, képzéseken.

Célcsoporttal egyeztetési fórumok szervezése a benyújtásra kerülő pályázati program
kidolgozásának céljából
Az Ajak Város Önkormányzata által összehívott fórumon részt vevő fiatalokkal a pályázat
célkitűzéseinek bemutatása után fókuszcsoportos beszélgetést folytattunk, melynek során
három fő kérdést jártunk körbe: hogyan viszonyulnak a településükhöz, milyennek látják a helyi
munkaerőpiacot, illetve milyen jövőterveik vannak?
A településsel kapcsolatban pozitívumként említették a jó tömegközlekedési elérést, az
infrastrukturális ellátottságot – van kultúrház, IKSZT, könyvtár, ifjúsági szálláshely -, és a
kerékpárutakat a környékbeli településekre. Többen említették az aktív civil életet, és a nyári
művészeti tábort, ahol a település lakóinak lehetőségük van a résztvevő művészektől tanácsot
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kérni, saját munkáikat értékeltetni. A legfőbb negatívum a helyi munkalehetőségek, a diszkó és
a gyermekorvos hiánya a résztvevők szerint.
A munkalehetőségek kapcsán kiemelték a közmunka dominanciáját: közel 200 fő vesz részt a
programokban. A jelen lévők közül is többen valamilyen közfoglalkoztatási programban
dolgozna

az önkormányzati fenntartású közösségi és

kulturális

intézményekben.

A

mezőgazdasági munkák nem igazán vonzóak a fiataloknak, akik ezzel foglalkoznak azok
őstermelőként végzik ezt a tevékenységet.
Nincsenek igazán kiforrott terveik a jövőre nézve. Néhányan jelezték, hogy van az ismerőseik
között, akik próbálkoztak pályázatokon indulni, de egyelőre ezeknek még nincs eredménye.
A fórum zárásaként kérdőívet töltettünk ki a résztvevőkkel. Az eredmények az elhangzott
információkat a következőkkel egészítették ki:
A legtöbben barátaikkal, olvasással és tévénézéssel töltik a szabadidejüket, de sokan vállalnak
önkéntes munkát, vagy dolgoznak tanulmányaik mellett. Néhányan körülük rendszeresen részt
vesznek vallási eseményeken, rendezvényeken is. Kulturális intézményekbe nagyon ritkán
jutnak el.
A közösségi élet erejét jelzi, hogy csak egy résztvevő volt, aki soha sem volt semmilyen
szervezet tagja, a többség több közösségben is aktív. Legtöbben kulturális-, sport-, vallási- és
ifjúsági szervezetekben tagok, emellett a többen említették a karitatív-, környezetvédő-,
politikai- és oktatási szervezeteket. Legkevésbé a rendvédelmi- (polgárőrség) és hobbicsoport
tagság jellemző rájuk.
Rákérdeztünk arra is, hogy milyen típusú munkáltatónál terveznek munkát vállalni. A
válaszadók negyedének nincs még erről határozott elképzelése, a többség az állami vagy
önkormányzati intézményeknél tervezi a jövőjét, s csak hatoduk tervez vállalkozást indítani. Az
elmúlt évek ilyen irányú felméréseihez hasonlóan az önálló vállalkozást tervezők aránya
nagyon alacsony. Ellenben senki sem nyilatkozott úgy, magánvállalatnál lenne szívesen
alkalmazott. Ennek egyik oka lehet a helyi gazdaság alacsony munkahelyteremtő kapacitása,
de valószínűleg a megszerezhető alacsony bér, illetve a nem állandó, idényjellegű munkáknak
is szerepe van ebben.
A válaszadók döntő többsége a jelenlegi lakóhelyén tervezi az otthonteremtést, egy-két fő
jelezte, hogy az ország másik részén vagy külföldön tervez letelepedni. Ennek oka lehet, hogy
sok ismerősüket verték át külföldi munkaközvetítő cégek.

Cselekvési terv elkészítésének módszertana
A stratégiai tervezés folyamatának "kulcsfontosságú" része magának a stratégiai tervnek az
elkészítése.
A stratégiai terv készítéséhez - mind a tervezés előkészítésére, mind a tervezés egész folyamatára –
külön munkacsoport került létrehozásra a projekt céljainak és tevékenységeinek igényekhez való
illesztése érdekében.
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A tervet a projekt leendő megvalósítói, a települése vezetése, a szükségletfelmérésbe bevont érintett
célcsoport, valamint a releváns területeken adott munkát végzők állították össze, saját tapasztalatik
mentén.
A stratégiai terv tartalma:
a.) Az átfogó cél meghatározása
b.) A célok, stratégiák és cselekvések számbavétele
c.) Főbb irányvonalak meghatározása
d.) Környezeti tényezők, hatások bemutatása
e.) Pénzügyi, gazdasági megjegyzések.
A cselekvési terv:
 a stratégiák közötti választással indul
 a következmény tervezése
 kiegészítő, támogató stratégiák kialakítása (pl. a munkatársak képzése, elhelyezése, felszerelés
korszerűsítése, stb.)
A cselekvési terv évente készül, részei:
- célok
- feladatok
- határidők
- felelősök neve
- költségvetés, pénzügyi előrevetítés
- havonta készítendő operációs (működési) terv
- a tervek és környezet értékelése, teljesítménymutatók alkalmazása, áttekintés és esetleges értékelés.
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Mérföldkövek bemutatása
Mérföldkövek:
Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

1.
2019.02.28..
Az előzetes koncepciók alapján, a mentorálás és
a

célközönséggel

történő

egyeztetés

eredményeképpen véglegesítésre kerül a helyi
cselekvési terv.
A hazai és európai uniós foglalkoztatási és
fejlesztési

programokba

történő

becsatlakozáshoz kapcsolódó számszerűsített
szakmai elvárás teljesítésre kerül.
Az életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások
nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésbe
bevont fiatalok száma legalább 1/3-a teljesítésre
kerül.
A kifizetési igénylések összege eléri a támogatás
20 %-át.
Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
Valamennyi

2.
2019.08.31.
felújított

lakóingatlan

használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy a
műszaki átadás-átvétel megtörténik.
Megvalósítani tervezett eredményleírása:
A célcsoporttagként programba bevontak aránya
eléri a 22 %-ot.
A

kifizetési

igénylések

összege

támogatás 40 %-át.

Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

3.
2020.08.31.
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eléri

a

A felújított lakásokban 12 hónapja élnek a
beköltöző

fiatalok

(esetleges

fluktuációt

figyelembe véve). Az életpálya-tervezést segítő
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési
ismeretek

bővítésbe

bevont

fiatalok

száma

indikátor legalább 2/3-a teljesítésre kerül.
Az elfogadott cselekvési terv felülvizsgálata
megtörténik.
A kifizetési igénylések összege eléri a támogatás
60 %-át.

Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

4.
2021.04.30.
A projekt fizikai zárásának időpontjában a
felújított

lakásokban

beköltöző
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

fiatalok

20

hónapja

(esetleges

élnek

a

fluktuációt

figyelembe véve), és a kifizetési igénylések
összege eléri a támogatás 95 %-át.

Tervezett kommunikációs aktivitások

Kommunikációs

tevékenységünket

a

Széchenyi

2020

Kedvezményezettek

Tájékoztatási

Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv „KTK 2020” c. dokumentumban foglalt elvárásoknak
megfelelően valósítjuk meg a projekt összköltségének megfelelően.
Mivel 150 millió Ft alatti összköltségű támogatási igényre nyújtjuk be pályázatunkat az EFOP-1.2.1116kódszámú felhívás keretében Egyéb fejlesztés támogatási kategóriában, így a támogatási igény
mértéke és az Útmutatóban meghatározottak alapján az Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés,
szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) elnevezésű, 150 millió Ft alatti támogatási összegű
beruházások kommunikációs csomagjában szerepeltetett feladatokat szükséges elkészítenünk és
végrehajtanunk a projekt megvalósítása során.
A projekt előkészítő szakaszában megvalósítandó feladatok:
A projekt ezen fázisában fontos feladat a tervezett fejlesztésről a lakosság és az érintett célcsoportok
tájékoztatása a társadalmi elfogadottság erősítése érdekében.
1. Működő honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal megjelenítése a projekt
pénzügyi zárásáig
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Egy korábban már kialakított működő honlapon a projektre vonatkozó aloldalt alakítunk ki. Az
aloldalon a projekttel kapcsolatos, folyamatosan frissített és közzétett információk nem csak a
kötelező tájékoztatási vállalásnak tesznek majd eleget, hanem segítséget nyújthatnak mindazok
számára, akik a projektbe célcsoportként bevonásra kerültek, illetve a széleskörű nyilvánosság
számára információkkal szolgálnak azoknak, akik érdeklődnek a program általános helyzetéről,
megvalósulásának üteméről, a program által megvalósítandó célkitűzésekről, a program keretében
elért eredményekről, a tevékenységek hosszú távú hatásairól.
A honlapon jól látható helyen lesz elérhető a megvalósuló fejlesztést bemutató aloldal. A
Kommunikációs terv készítse során a már meglévő honlap címét feltüntetjük a dokumentumban.
Az aloldalon a projekthez kapcsolódóan az alábbi, alap tartalmi elemeket fogjuk megjeleníteni a
kötelező arculati elemek alkalmazása mellett:
-a kedvezményezett neve,
-a projektcíme,
-a szerződött támogatás összege,
-a támogatás mértéke (%-ban),
-a projekt tartalmának bemutatása,
-a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkora tényleges befejezés),
-projekt azonosító száma.

A projekt megvalósítási szakaszában megvalósítandó feladatok:
A projekt megvalósítási szakaszában kiemelt célunk a fejlesztés céljainak, illetve az egyes
projektvégrehajtás során betervezett mérföldköveknek és a menet közben elért eredményeknek a
széleskörű közvéleménnyel való megismertetése.
2. A beruházás helyszínein „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.
A projekt helyszínein „C” típusú tájékoztató tábla kerül elhelyezésre a projekt megvalósítása kapcsán
kiemelten érintett épületeken. A „C” típusú tábla mérete: 59,4 cm x 42cm (A2). A tájékoztató tábla
biztosítja az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések láthatóságát a lakosság és a széles
körű nyilvánosság számára. A táblák a kötelező tartalmi és arculati elemekkel, az ún. „táblagenerátor”
program segítségével készülnek el, így elkerülve az egyedi tervezés okozta hibás arculati
megvalósítást. A táblák látványtervét jóváhagyás céljából a Támogató felé megküldjük, majd
legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötését követő 30 napon belül a jóváhagyott táblákat a
projekt helyszínein kihelyezzük. A kihelyezett tábláról minimum két fotót fogunk készíteni, amely a
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feladat teljesítését bizonyítja. A Támogató az egyiken a szöveg olvashatóságát, a másikon
(környezettel fotózott kép) a megfelelő helyre történő kihelyezést ellenőrizheti.
3. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
Ennél a feladatnál a cél, hogy a projektekről készült fotók központi kiadványokban, szórólapokon stb.
szerepelhessenek, szabad felhasználással.
A projekt keretében megvalósuló képzésekről, tanácsadásokról, előadásokról, valamint az igénybe
vett lakások használatáról legalább 3 darab jó minőségű (nagy felbontású), nyomdai felhasználásra
alkalmas fényképet készítünk. A fényképek készítése során törekszünk arra, hogy a fotókon a
képzésben/tanácsadásban résztvevők ne legyenek egyértelműen felismerhetők. Amennyiben ez nem
lehetséges abban az esetben az érintettek írásbeli hozzájárulását kérjük a fotó felhasználhatóságának
biztosítása érdekében. A menedzsment szervezet minden, a projekthez kapcsolódó eseményről
fényképet készít és azokat együttesen, elkülönített helyen tárolja.
A fotók minimumfelbontása 2448 x 3264 ~ 8,0 Mp lesz. Az elkészült fotókat a TÉRKÉPTÉR-be
feltöltjük.
A projekt megvalósítását követő szakaszban megvalósítandó feladtatok:
A projekt megvalósítását követő szakaszban a kommunikációs tevékenységek célja a megvalósult
tevékenységek eredményeinek és azok pozitív hatásainak a bemutatása.
4. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A www.palyazat.gov.hu honlapon, TÉRKÉPTÉR néven érhető el az a térinformatikai keresőadatbázis, amely komplex szolgáltatásokkal áll az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek
iránt érdeklődő nyilvánosság rendelkezésére.
A felületen a támogatott projekthez kapcsolódó alábbi információkat fogjuk megjeleníteni:
- a projekthez kapcsolódó leírást (helyszínek, események megjelölésével),
- kommunikációs célú, nyomdai felhasználásra alkalmas fotók (a fejlesztést igényesen bemutató
fényképek kerülnek feltöltésre),
-

a projektről készült videók
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A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek
megfogalmazása

A tevékenységgel érintett célcsoportok
Sorszám
a
I.

Megnevezés
e
Közvetlen célcsoport
Az érintett településen élő, illetve lakóhelyként ezen települést választani szándékozó 18-35
éves fiatalok (beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a
letelepülő fiatalokat).

Közvetett cél csoportok
II.
A Cseng a helyi gazdaság és foglalkoztatás élénkítésben érdekelt szereplők
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Kommunikációs eszközök azonosítása
Legnagyobb
Célcsoport

Kommunikációs

Kommunikációs

Kommunikációs

eredmény

üzenet

eszköz

csatorna

elérésének
eszköze

A helyi aktivitásra
alapozó jövőkép
kialakítása, a bevont

Közvetlen
célcsoport

célcsoport

A projekthez

támogatása,

kapcsolódó

szocializációjuk

közvetlen

segítése, az

célcsoport

alacsony képzettség

számára szóló

megszüntetése,

képzéseken,

egyéni fejlesztések,

rendezvényeken,

tréningek által, helyi

tanácsadásokon,

letelepedést

valamint a helyi

ösztönző

ösztönzőkön

programokba való

keresztül

Személyes és
kiscsoportos,

Direkt, interaktív

csoportos

kapcsolat

kommunikáció

bekapcsolódás
lehetőségnek
biztosítása
A projektben való aktív
részvételre való
A projekthez

kapacitálás, gazdasági

kapcsolódó

kapcsolatok
generálása,
Közvetett célcsoport

közvetett célcsoport
számára szóló

együttműködések
fejlesztése, szakmai
tapasztalatszerzés

rendezvényeken,
együttműködéseken

elősegítése, a projekt

Személyes
kommunikáció,

Direkt, interaktív

szakemberek

kapcsolat

közötti párbeszéd

keresztül

módszertanának,
szemléletmódjának
ésaz elért eredmények
jövőbeni
Célcsoport
hasznosíthatóságának
Célcsoport
értékelése
megismertetése

Várható reakció
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Feladat

Célcsoport

Célcsoport

Várható reakció

Feladat

értékelése
A projektcéljainak
A célterületen élő fiatalok,

Személyes,

családosok, álláskereső lakosság kiscsoportos úton

Lelkes hozzáállás

megismertetése, információ,
támogatás nyújtása, egyéni
fejlesztés, mentorálás

A célcsoportot befogadó tágabb
közösségek

Plakát, szórólap,

A projektcéljainak

honlap aloldal,

megismertetése, információ,

programot

Kezdetben

támogatás nyújtása;Az

népszerűsítő

bizalmatlan

ellenállás leküzdése, fontos a

rendezvények,

hozzáállás

projektcéljaival való

közösségi

azonosulás elérése; Bizalom

rendezvények által

növelése

A célterületen működő, a
fiatalokkal, gyermekes

Személyes,

Támogató, aktív

családokkal, álláskereső

kiscsoportos úton

hozzáállás

Személyes úton,

A projekt

A támogatásnövelése, a
projektsorán az
együttműködés erősítése.

célcsoporttal és családjukkal
foglalkozó intézmények,
szolgáltatások vezetői,
Civil és munkatársai
egyházi szervezetek,

Közösségépítés,

eredményeként mind együttműködések generálása,

tájékoztató

gazdasági aktorok, a helyi

jelleggel, valamint a

gazdasági, mind

szemléletformálás

közösségek vezetői és tagjai

partneri kapcsolat

társadalmi

projektgyakorlati

lehetőségével

hasznosság elérése

eredményeinek
megismertetése,

Kommunikációs ütemterv
Időpont

2018.05.31.

Feladat

hasznosságának bemutatása
Cél

Célcsoport

A projekthez

A projekt

Közvetlen és

kapcsolódó

bemutatása, a

közvetett

tájékoztató al

folyamatos

célcsoportok,

oldal, felületek

nyilvánosság

média,

létrehozása,

biztosítása

közvélemény

folyamatos
frissítése
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Eszköz

Honlap

Szereplők

Menedzsment
szervezet

A beruházás
helyszínein „C”
2018.05.31.

típusú táblák

Közvetlen és
közvetett

Nyilvánosság

célcsoportok, „C” típusú táblák

biztosítása

elkészítése és

helyi

elhelyezése

lakosság
A projekt

2021.04.30.

szervezet

Közvélemény,

Fotódokumentáció kivitelezésének és
készítése

Menedzsment

média,

Honlap,

Menedzsment

eredményeinek

kistérség

TÉRKÉPTÉR

szervezet

folyamatos

lakossága

közvetítése, nyomon
TÉRKÉPTÉR
2021.04.30.

Széleskörű
követése

Lakosság,

Fotótár, projekt

feltöltése a

Nyilvánosság

média,

adatlap, média-

projekthez

biztosítása

közvélemény

megjelenések

Menedzsment
szervezet

kapcsolódó
tartalommal

Kockázatelemzés
Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok
Jelen fejezetcélja,a megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok azonosítása, erősségi
besorolásuk, valamint a kockázati tényező bekövetkezési valószínűségének meghatározása. A
felmerülőkockázatokfeltérképezésétkövetőenbemutatásrakerülakockázatkezelésmódja,valamint

a

kapcsolódó intézkedések.
A projektkockázat kezelésének módszertani leírása
Jelen projekttervezési folyamatában a kockázat olyan,a projektmegvalósítását és fenntartását
hátrányosan befolyásoló véletlenszerű esemény,hiányos ismeret vagy információ,illetve következmény,
amely lényegi befolyással van a projektcélkitűzéseinek megvalósítására.
A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a projektcélkitűzéseinek megvalósítását
veszélyeztető főkockázatok. A kockázatok azonosítását a projektkidolgozásában résztvevők végezték.
A projektcélkitűzéseinek megvalósításátveszélyeztetőkockázatokjellegükszerintlehetnekkülső illetve
belsőkockázatok. A külsőkockázatok a projektgazdán és a projektettervező ,illetve végrehajtó
munkatársak hatáskörén kívülálló okból lépnek fel. A belsőkockázatok a projekt a végrehajtása során a
végrehajtótól függenek.
A kockázatmértéke:
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a kismértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény,amelynek valószínűsége és hordereje
kicsi,vagy amelynek kicsi a valószínűsége közepes horderővel,vagy amelynek közepes a
valószínűsége kis horderővel;



aközepesmértékűkockázatolyaneseményvagykörülmény,amelynekvalószínűségeés hordereje
közepes, vagy amelynek nagy a valószínűségek is horderővel,vagy amelynek kicsi a
valószínűsége nagyhorderővel;



a nagymértékű kockázat olyan esemény vagy körülmény, amelynek valószínűsége és
hordereje nagy,vagy amelynek nagy a valószínűsége közepes horderővel,vagy amelynek
közepes a valószínűsége nagyhorderővel.

Kockázatkezelési részfolyamatok:
1. Kockázatelemzés lépései:


a kockázati tényezők felismerése,



egymásra és a folyamat kimenetelére vonatkozó hatások becslése,



a hatáskiértékelése.
2. Kockázatkezelés módszere:



a kezelési eljárások megtervezése,



az ehhez szükséges erőforrások biztosítása,



a kezelési terv végrehajtása.
3. A végrehajtás eredményességének nyomon követése.

A kockázatelemzés lényege természetesen nem a kockázatok passzív számbavétele, hanem a
felkészülés,

aminek

segítségéve

la

kockázat

kiküszöbölhető,

csökkenthető.

Azalábbitáblázattartalmazza,hogyatervezettprojektmegvalósításaésfenntartásasoránmilyen jellegű és
hatású kockázatokkal találkozhatunk,azokat hogyan védhetjük ki,ill.hogyan kezelhetjük.
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Kockázatelemzés

Kockázat
jellege

Kockázatmegnevezése

Kockázat

Kockázatmegoldása és mérséklése,

mértéke Kockázatveszélye és következménye

cselekvésiterv

JOGIKOCKÁZATOK
A közbeszerzés/beszerzés
során

nem

Belső

Közepes

A

hibás,

nem

szerződésszerű A közbeszerzéshez/beszerzéshez felkérni tervezett

teljesítés valószínűsége nő.

megbízható

lehetséges

vállalkozók felkérése.

tervezzük.

vállalkozók
A

előzetes

ellenőrzését

közbeszerzés/beszerzés

vállalkozók kiválasztásakor megfelelő

során

a

garanciák,

alkalmassági feltételek kerülnek beépítésre, amelyek
a
Közbeszerzési eljárások

Külső

sikertelensége.
A közbeszerzési eljáráson
a

nyertes

ajánlat

magasabb,mint

a

költségvetésben

Magas

Magas

vállalkozók

esetben

időbeli ütemezés.
új

szükséges

eljárás
és

így

jelentősen megnő a kockázata a
projektkésedelmes,nem

tervezett összeg.
A

Szélsőséges
lefolytatása

szereplő

alkalmas

kiválasztását teszik lehetővé.
A projekt késedelmes, nem teljes Jól specifikált dokumentáció az eljáráshoz, szoros
mértékű megvalósítása.

Külső

feladatelvégzésére

A projekt előkészítése során előzetes piackutatást
végeztünk a reálispiaci ár meghatározásához, de a
piaci árak emelkedését befolyásolni nem tudjuk.

teljes

mértékű megvalósításának.
jogszabályi

környezetváltozása

Külső

Közepes

A tervezett projekt nem teljesíthető A jogszabályok folyamatos követése, az előírásokhoz
időben.

való folyamatos alkalmazkodás.
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A közbeszerzési/beszerzési
eljárás

során

kiválasztott

vállalkozó,nem

teljesít

Külső

Közepes

A

projekt

megvalósulását

nagymértékben veszélyezteti.

A

beszerzéshez

felkérni

tervezett

vállalkozók előzetes ellenőrzését, valamint a nem
szerződésszerű teljesítés megelőzése érdekében a

szerződésszerűen(pl. nem

vállalkozási/megbízási

teljesít

szankciók beépítését tervezzük.

határidőre

lehetséges

vagy

szerződésbe

különböző

megfelelő minőségben).
INTÉZMÉNYI KOCKÁZATOK
Az

intézményi/szervezeti

Külső

Alacsony

keretek megváltoznak.
A projektmenedzsment nem

A projekt megvalósítása és pénzügyi A szervezeti keretekhez való alkalmazkodás.
elszámolása is kitolódhat.

Belső

Alacsony

képes a projekt ütemezés

A projekt késedelmes, nem teljes A projektmenedzsmentet tagjai kellő tapasztalattal
mértékű megvalósítása.

rendelkeznek. Korábbi projekttapasztalatok beépítése
e felelősségi rendszer kialakításába.

szerinti megvalósítására.
TÁRSADALMI KOCKÁZATOK
A lakosság körében nem

Külső

Alacsony

lesz eléggé ismert a projekt.

A

projekt

a

kommunikációs A projekt az előkészítés alkalmával már ismertté

csatornákon keresztül nem éri e
l

acélcsoportot,ezáltal

vált,de fontos feladatként került megjelölésre a
nem

teljesíthetők a vállaltindikátorok és
szakmai eredmények.
A tervezett projekt nem felel
meg a lakosságigényeinek.

Külső

Alacsony

A

kommunikáció.

és szaktudással rendelkező szakemberek bevonását
tervezzük.

lakosság megakadályozhatja a Az

projekt megvalósítását.

A projektbe megfelelő tapasztalattal

előkészítés

egyértelműen

eredményeinek

kimutatható

megvalósítani
irántiigény/szükséglet.

tervezett

projekt,valamint

a

tevékenységek

A projekt előkészítése során

igényfelmérést végeztünk.
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a

elemzésével

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGI KOCKÁZATOK
Az

egyes

költségvetési

sorokon

Külső

Közepes

betervezett

eszközök

és

a

költségvetés

teljes mértékű megvalósítása.

az

deapiaciárak emelkedését befolyásolni nem tudjuk.
A projektköltségvetésében mássorokon keletkező

tervezettnél

csak

nem A projekt előkészítése során előzetes piackutatást

tartható,esetlegesen a projekt nem végeztünk a reális piaci ár meghatározásához,

összegek nem reálisak, a
szolgáltatások

A

esetleges

drágábban

tartalékok,

átcsoportosítása

szerezhetőkbe.

a

megtakarítások
projekt

teljes

mértékűmegvalósítása érdekében.

AZABSZORPCIÓS KÉPESSÉG ALACSONYVOLTÁBÓL ADÓDÓKOCKÁZATOK
Párhuzamosan
projektek

futó

menedzselési

Belső

Közepes

A projekt és a párhuzamos projekt Közös
megvalósítása veszélybe kerül.

kockázatai.
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menedzsment

kialakítása

menedzsmentek szoros együttműködése.

vagy

Cselekvési ütemterv
Feladat negyedéves ütemezése
2017

Feladat megnevezése

3

I.

Szakmai fejlesztési koncepció
elkészítése

4 1

2018

2019

2020

2021

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

x

Közbeszerzés

x

II.

Projektmenedzsment Feladatok ellátása

x x x x x x x x x x x x x

III.

Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

x x x x x x x x x x x x x

Esélyegyenlőség

x x x x x x x x x x x x x

Környezeti fenntarthatóság

x x x x x x x x x x x x x

IV.

Projektszintű könyvvizsgálat

x

Helyi cselekvési terv elkészítése és

x x x x x x x x x x x x

felülvizsgálata
Az önkormányzatunk tulajdonában lévő
ingatlanok felújítása, felszerelése önálló
3.1.

lakhatás

1./1.

résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal
egyének,

céljából,

illetve

a

projektben

párok,

x x x x x x x x

családok

számára.
3.1.

30 órás Álláskeresési technikák tréning

1./2.

Egyéni álláskeresési tanácsadás

3.1.

Gazdaságfejlesztési Kerekasztal

1./3.

létrehozása és működtetése

3.1.
1./4.

3.1.
1./5.

x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x

Ösztöndíj

x x x x x x x x x x x x

Jövőbörze

x x x x x x x x x x x x

Helyi Érték Fesztivál

x x x x x x x x x x x x

Projekttervező és pályázatíró tréning

x x x x x x x x x x x x

Vállalkozási ismeretek képzés

x x x x x x x x x x x x

Információs nap

x x x x x x x x x x x x

Egyéni konzultációs lehetőség

x x x x x x x x x x x x

biztosítása
Eszközbeszerzés szakmai

x x x

megvalósításhoz kapcsolódóan
1. mérföldkő – 2019.02.28..
2. mérföldkő – 2019.08.31.
57

3. mérföldkő – 2020.08.31.
4. mérföldkő – 2021.04.30.

Horizontális szempontoknak történő megfelelés bemutatása
Esélyegyenlőségi szempontok általános érvényesülése
Programunk keretében tudatosan képviseljük az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését, melyet már
a projekt összeállításakor is figyelembe vettünk. A potenciális célcsoport tagjait (2 x 15 fős fókuszcsoportos
interjú) bevontuk a tervezésbe, másrészt a helyzetfeltárás során megismertük a program szempontjából
releváns esélyegyenlőségi célcsoportok (hátrányos helyzetű kistelepülésen élő, vagy lakóhelyként e
települést választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve ezekről a településekről elszármazott,
visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat) élethelyzetét, jellemző problémáit, igényeit. A
szolgáltatások ennek megfelelően a célcsoport igényeire reagálva kerültek összeállításra a pályázati
felhívásban foglalt iránymutatásokhoz és lehetőségekhez mérten. A projekt megvalósításának helyszínei
hátrányos helyzetük miatt hozzájárulnak az esélyegyenlőségi szempontok érvényesüléséhez.
Szervezetünk, mint az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje betartja a projektre
vonatkozó esélyegyenlőségi jogszabályokat.
Rendelkezünk helyi esélyegyenlőségi programmal, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.
A polgármesteri hivatal, mint munkáltató rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően. Az esélyegyenlőségi terv magában foglalja azokat az alapvető értékeket, amelyeket a projekt
megvalósítása során is képviselünk. A hasonló vagy azonos munkakörben dolgozó munkatársakat azonos
bérezésben részesítjük. A projekt keretében esélyegyenlőségi munkatárs kerül alkalmazásra, a
projekmenedzser személyében, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik a feladat ellátásához.
A projekt döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tartunk, ahol a
résztvevők megismerhetik a releváns esélyegyenlőségi elveket, a projekt által követkendő célokat.
A nők foglalkoztatásának elősegítése érdekében a projekt megvalósítása során törekszünk hölgyek
bevonására, s valósítunk meg részmunkaidős foglalkoztatást is.
A program megvalósítása során lehetőséget adunk önkéntesek bevonódására, akiket minden esetben helyi
fiatalok közül, legtöbb esetben pályakezdő, középfokú végzettséggel rendelkezők köréből választunk ki. A
lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú munka végzése a településen. Szükség
esetén dolgozóink részére igény szerint biztosítunk gyermekfelügyeletet, a nyári időszakban pedig a
kisgyermekeket nevelő szülők részére igény szerint rugalmas foglalkoztatást biztosítunk.
A program során törekszünk az érintett esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét segítő térségi
egyesületekkel,

alapítványokkal

való

együttműködésre,

számának növelésével fogunk igazolni.
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melyet

együttműködési

megállapodásaink

Szervezetünk a projekt megvalósítási helyszíneinek tervezésekor figyelembe veszi, a projekt megvalósítása
során pedig érvényesíteni fogja a 18-35 éves elvándorlás veszélyének kitett nők és férfiak igényeit, a
kisgyermeket nevelő családok és a gyermekek igényeit. A projekt végrehajtása során létrejövő igénybe
vehető szolgáltatások más társadalmi csoportoknál igazolhatóan kedvezőbben hatnak az esélyegyenlőségi
célcsoportok helyzetére, életminőségére. A bevont célcsoportok számára a fejlesztés eredményéhez való
hozzáférést az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segítjük. A projekthez
kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben szervezetünk esélytudatosságot
fejez ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a többségi társadalomban a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Programunk hozzájárul a helyi esélyegyenlőségi programok és esélyegyenlőségi tervek céljainak
megvalósításához is, a program célja önmagában segíti a vidéki fiatalok helyben maradását. Az előírt
esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen bemutatjuk.
Környezeti fenntarthatósági szempontok általános érvényesülése
Szervezetünk, mint az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje betartja a projektre
vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat, továbbá a projekt által érintett területen a védett természeti és
kulturális értékeket megőrzi. A projekt megvalósítása során figyelembe vesszük a környezeti szempontokat
a beszerzendő eszközök, termékek, szolgáltatások megvásárlásánál. A megvalósítás alatt újrahasznosított
papír használat kerül növelésre az irodai és nyomdai munkák során.
A pályázat során megvalósítandó képzések, tanácsadások, csoportos foglalkozások, tréningek kiterjednek
a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére is. Partnereink, társadalmi környezetünk számára
rendezvényeink alkalmával környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos előadásokat is
szervezünk.
A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a célcsoport számára kedvezőbb helyzetet eredményez. A
tudásmegosztások választott körülményei környezettudatosságot képviselnek. A pályázati projekt
helyszínválasztásakor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése valósul meg
olyan módon, hogy könnyen megközelíthetőek gyalog, kerékpárral, így a fejlesztés nyomán a gépkocsi
használat csökken. A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a helyi gazdasági és foglalkoztatási
szereplők bevonásával partnerség építés valósul meg, mely már a tervezés során megkezdődött. A projekt
megvalósítása során az érintettek bevonásával határozzuk meg a célokat, a megoldandó problémákat, és a
célközönséget folyamatosan bevonjuk a projekt tervezésébe, monitoringjába, értékelésébe.
A projekt által érintett célcsoport által lakott településrészek társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos
helyzetűek. A projekt keretében nyújtott szolgáltatások helyszínei természetvédelmi értéket, vagy
természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érintenek. A fejlesztés nyomán a településen élők
foglalkoztatottsága, munkaerő-piaci esélyeinek mértéke növekszik. A projektben résztvevő foglalkoztatottak
körében az átlagos fizetés növelése valósul meg a minimálbérhez viszonyítva. A minimális infrastrukturális
fejlesztések által javul az épületek energetikai besorolása, javulnak a beköltöző családok életkörülményei,
vélhetően munkához jutnak, ezáltal több jövedelemhez jutnak, mely élénkítheti a helyi gazdaságot.

59

A fejlesztés nyomán fejlődik az önkéntes gondnokság: a projekt működési területen a kulturált, tiszta
környezet fenntartása valósul meg. A projekt által nő a társadalmi bizalom szintjét szolgáló megoldások
száma. Ennek érdekében a menedzsment szervezet biztosítja a társadalom számára az átláthatóságot
„tiszta” működésével kapcsolatban, és demonstrálja elkötelezettségét saját társadalmi és természeti
környezete iránt.

Fenntartási terv
Önkormányzatunk vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett funkciójában fenntartja a létrehozott fejlesztést. A projekt megvalósításához
nélkülözhetetlen eszközök beszerzése esetén az eszközöket nem adja al vagy bérbe, azokat
rendeltetésszerűen, az eszköz jellegéből adódóan folyamatosan használatban tartja.
Önkormányzatunk biztosítja, hogy a projekt keretében kialakított/felújított valamennyi ingatlan a
célcsoportba tartozó fiatalok (a célcsoportba tartozást a projektbe lépés időpontjában aktuális életkor) által
legalább 60 hónapon keresztül lakott legyen. Erről évente adatszolgáltatást nyújtunk. A lakhatás feltételei
megegyeznek a projektidőszak alatti feltételekkel. (A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető,
ellenben rezsi költségek fizetésére kötelezhetőek a célcsoport tagjai. A lakhatásban részesített fiatalok
számára kötelező közösségi célú munka végzése a településen.)
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