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VII. Összefoglalás az Esélyegyenlőségi fórumokon megfogalmazott 
problémákról, a HEP intézkedéseit alátámasztó tapasztalatokról 

 
Az ÁROP 1.A.3-2014-2014-0060 azonosítószámú projekt keretében megtartott fórumok szolgáltak 
a HEP felülvizsgálata során kialakítandó intézkedések alapjául. A fórumok résztvevői a pályázati 
anyagban is megfogalmazott problématerületek képviselői voltak, akik leginkább ráláttak az adott, 
megvitatandó problématerületekre és azok lehetséges kezelési módjaira. 
 
Fórumok keretében megvizsgált területek, problémaként érzékelt változások: 

1. Fogyatékkal élők foglalkoztatási helyzete, lehetőségei 
2. Hátrányos helyzetű gyermekek esélyei 
3. Leszakadó, funkcióhiányos területek 
4. Mélyszegénységben élők helyzete 
5. Alacsony iskolai végzettségűek, fogyatékossággal élők helyzete, munkáltatói érzékenyítés 
 

A fogyatékkal élők foglalkoztatási helyzetének, lehetőségeinek  
 
A fórum résztvevői közül a Mozgássérültek Egyesületének az elnöke hívta fel a résztvevők 
figyelmét arra, hogy a hozzá forduló álláskeresők nincsenek tisztában a saját státuszukkal sem, 
nem tudják, hogy milyen ellátást kapnak, és azt sem, hogy az ellátásuk mellett milyen feltételekkel 
vállalhatnak munkát.  A szakértő ismertette, hogy 2012. július 1. után mit is jelent a 
hagyományosan „lerokkantosítás” folyamataként ismert, ma már komplex minősítési eljárásnak 
nevezett folyamat, amely azt hivatott megállapítani, hogy az ügyfélnek mennyi a megmaradt 
egészségtartománya, amellyel még eséllyel indulhat a munkaerő-piacon. Külön zavaró tényező, 
hogy betűjelekhez köthető értelmezési tartományokat dolgoztak ki, amely a tartós és a tranzit 
foglalkoztatást is magukban rejtik, és nehezítik a megértést. Az esélyegyenlőségi fórum végül 
megállapította, hogy az információhiány, a szükséges lépések ismeretének a hiánya, az egyén 
segítő támogatásának a hiánya nagyon markáns, és a legnagyobb gátlása a foglalkoztatásnak. 
 
A hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése  
 
A fórum résztvevőinek tapasztalata alapján sok gyermekes család él a gyermekek után járó 
ellátásokból. Még mindig jelentős körükben a tartós munkanélküliek száma, akik a munkaerőpiacra 
nem tudnak visszakerülni (középkorúak, alacsony iskolai végzettségűek, többgyermekes anyák, 
romák, hajléktalanok). A hátrányos helyzetű, rossz szociális körülmények között élő gyermekes 
családok zömében a város „peremkerületeiben”, Csinger, Bódé, Padragkút városrészekben élnek, 
fokozottan jelentkezik a szegregátumok kialakulása. A hátrányos helyzetű gyermekek körében a 
tehetségek vizsgálata jelenleg megoldatlan. Nincs olyan szervezet, aki vizsgálná a hátrányos 
helyzetű gyermekeket, a szülők ritkán – vagy egyáltalán nem – motiváltak a tehetség 
gondozására. A hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeiben javulást hozhatna a tehetségek 
felkarolása. 
A probléma kezeléséhez javaslatként fogalmazódott meg a fórum résztvevői között a szociális 
biztonság megerősítése, gyermekek életesélyeinek javítása, gyermekszegénység csökkentése. 
A képzettség, foglalkoztatás szintjének emelése a gazdaság, közlekedés, infrastruktúra 
fejlesztésével – területi hátrányok enyhítése segítségével lehetővé válna a mobilitási esélyek 
javítása. 
A mélyszegénységben élők kirekesztettségének enyhítése szintén megoldandó problémaként van 
számon tartva. 
 
Leszakadó funkcióhiányos területek 
 
A résztvevő nevelési, oktatási intézmények képviselői aggodalmukat fejezték ki a városrész 
társadalmi leromlása miatt, és megfogalmazták, hogy a Padragkúton élő lakosok elégedetlenek és 
elkeseredettek a lakóhelyükön zajló folyamatok miatt: 
A településrészen működtetett  szociális intézmények nagy számban vannak jelen. 
(Hajléktalan szálló, családok Átmeneti Otthona, Szociális bérlakások) 
A szociális intézmények átmeneti lakói halmozottan hátrányos helyzetűek. 
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek zömmel alacsony iskolai végzettségűek, nincs 
munkájuk, jövedelmük elsősorban szociális ellátásból keletkezik. 
Az óvodában és az általános iskolában a pedagógusok szakmai munkája egyre nehezebbé vált. 
 
Mélyszegénységben élők helyzete 
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A mélyszegénységben élő családok helyzetének megvitatása az Ajkai járás HEP-jei szempontjából 
kiemelkedő téma. A térségbe megindult belső migrációs folyamatok konfliktusokat idéztek elő  Ajka 
egyes városrészein kialakított Családok Átmeneti Otthonának kialakítása miatt. (Padragkút, 
Korányi utca). 
A fórum résztvevői megvizsgálták azokat a gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokat, 
amelyek a szegénység kialakulásához vezethetnek, és ezek tágabb társadalmi hatásait is 
elemezték. 
A résztvevők saját szakterületük vagy települési problémáik tekintetében nyilvánítottak véleményt, 
konstruktív vita keretében. A települések képviselői elmondták, hogy náluk nem a belső migrációs 
folyamat jelenti elsőssorban a problémát, hanem az ott élő lakosság nagy része szegényedik el 
folyamatosan a kialakult korstruktúra következtében. További problémát jelent a 
közfoglakoztatásba történő bebetonozódás, ami szintén a szegénységhez vezető utat jelöli ki az ott 
élők számára.   
 
Alacsony iskola végzettségű emberek helyzete 
 
A résztvevők és a szakértők ismertették, hogy munkájuk során szembesülnek azzal, hogy az 
alacsony iskolai végzettségű emberek nagyrészt nem fogadják be azt az ideológiát, hogy a hosszú 
távú munka egy pozitív dolog, nem látják az eredményét, hasznát az életükben. Ezzel szemben 
csak a nehézséget, a kötelességet, a köteléket látják, amit viszont negatívumként élnek meg. 
Másrészt sokszor tudásukban nem érik el a felvétel szintjét – nem tudnak olvasni, írni, számolni. A 
funkcionális analfabétizmus nem teszi lehetővé sem a tartós munkavállalást, sem a megfelelő 
jövedelemmel, előrelépéssel járó munka vállalását. Alkalmi munka, közfoglalkoztatásban való 
részvétel lehet csak az eredmény. Az ismeretek hiánya kihat a mindennapjaikra is, ahol tervezni, 
szervezni a háztartást, a gyermekek iskoláztatását, stb.  
 
 
 
 



VII.1. Összefoglalás a helyzetértékelés főbb elemeiről és az Esélyegyenlőségi fórumokon megfogalmazott problémákról a járás településeinek érintettsége alapján 

  
Cseh- 
bánya 

Farkas- 
gyepü Halimba Kislőd 

Magyar- 
polány Nyirád Öcs Szőc Úrkút Városlőd Ajka térség Tósokberénd Padragkút Bódé 

Bakony- 
gyepes- 

Ajkarendek Csingervölgy 

Jelen terv 
akciópr./ 
pr elem 

Várható 
OP és 

prioritás/ 
intézkedés 

Silány járdaszakaszok             X   X 2.1.B 
3.B 

TOP 2.1.1. 
TOP 4.3.1 

Gyermekek találkozási 
helyének hiánya, 
közösségi tér hiánya 

x x x x         X   X 2.1.B 
3.B 

TOP 2.1.1 
TOP 2.1.2 
TOP 4.3.1 

Szünidőt töltő diákok 
tartalmas pihenésének 
hiánya 

   X      X   X    
1.4.A 
1.5.A - 

Kevés az aktív 
kikapcsolódási lehetőség                 1.4.A - 

Nők a GYES, GYED után 
nem tudnak 
elhelyezkedni 

                5.A TOP 1.4.1 

Sérelmére elkövetett 
trükkös lopások 
elszaporodása 

x x x x x x x  x x       7.A. 
TOP 2.1.1 
TOP 2.1.2 
TOP 4.3.1 

Idős korosztály 
foglalkoztatásra való 
igénye 

  x x x x x  x x       - - 

Idősebb korosztály 
mozgáshiányos, 
egészségtelen életvitele 

  x              1.5.A - 

Alacsony informatikai 
jártasság                 - - 

Magas az egyedül élő 
idősek aránya x x x x x x x  x x       7.A 

TOP 2.1.1 
TOP 2.1.2 
TOP 4.3.1 

Középületek nem teljesen 
akadálymentesek x x x x x x x x x x       

2.2.B 
3.1.B 

OP-k 
kötelezően 
elvégzendő 
feladatok 

Közterek, járdák, parkok 
nem akadálymentesek 

x x x x x  x  x x       2.2.B 
3.1.B 

OP-k 
kötelezően 
elvégzendő 
feladatok 

                    

Járdák, út javítása, 
kerékpárút építése 

          

    
1. Részközpont 
kialakítása     

csingeri kerékpárút, 
Feketegyémánt u., 
Felsőcsingeri u., Vájár 
u. felújítása 

2.B 
3.B 

TOP 3.1.1 
TOP 2.1.1 
TOP 2.1.2 
TOP 4.3.1 

közösségi terek 
fejlesztése: játszótér 
építése, sportpálya 
felújítása, kultúrház 
bővítése 

x x x x       

    

1. Részközpont 
kialakítása 2. 
művelődési ház 
energetikai fejlesztése     

szociális 
városrehabilitáció 

2.B 
3.B 

TOP 3.1.1 
TOP 2.1.1 
TOP 2.1.2 
TOP 4.3.1 

Nyári programok 
szervezése, táborok, 
szabadidős programok 
szervezése 

          

    

mentális problémák 
kezelését segítő és 
egészségi állapot 
javítását célzó 
programok     

mentális problémák 
kezelését segítő és 
egészségi állapot 
javítását célzó 
programok 

1.2.A 
1.4.A 
1.5.A 

részben 
TOP 5.2.1 

EFOP 

Asszonytorna szervezése, 
gyógytorna szervezése 

          
            

- - 



   
 

 7 

  
Cseh- 
bánya 

Farkas- 
gyepü Halimba Kislőd 

Magyar- 
polány Nyirád Öcs Szőc Úrkút Városlőd Ajka térség Tósokberénd Padragkút Bódé 

Bakony- 
gyepes- 

Ajkarendek Csingervölgy 

Jelen terv 
akciópr./ 
pr elem 

Várható 
OP és 

prioritás/ 
intézkedés 

Képzési programok 
indítása, távmunka és 
részmunka szerepének 
erősítése 

x x x x x x x x x x 
Halmozottan hátrányos 
helyzetűeknek 
tanfolyamok szervezése, 
az önellátás erősítése   

kortárs segítők 
képzése önkéntesként     

kortárs segítők 
képzése önkéntesként 

1.3.A 
4.A 
5.A 

TOP 5.1.1 
TOP5.1.2 

EFOP 

Közbiztonság illetve 
polgárőrség szerepének 
megerősítése 

x x x x x x x  x x 

településbiztonság, 
településen élők 
biztonságának elősegítése, 
környezeti/társadalmi 
bűnmegelőzési programok   

Bűnmegelőzés a 
városrészben     

Bűnmegelőzés a 
városrészben 

7.A 
TOP 2.1.1 
TOP 2.1.2 
TOP 4.3.1 

Informatikai kompetencia 
fejlesztése           

            
1.3.A 

TOP 5.1.1. 
EFOP 

Idős korosztály 
foglalkoztatásba való 
bevonása (önkéntesség)     x   x x x   x x             

- - 

Idősek közösségi életét 
célzó rendezvények 
szervezése x x x x x x x   x x             

1.4.A 
részben 

TOP 5.2.1 

Pályázatok segítségével a 
teljes akadálymentesítés 
megoldása 

x x x x x x x x x x             

2.2.B 
3.1.B 

OP-k 
kötelezően 
elvégzendő 
feladatok 

tájékoztatás az 
igényelhető segélyekről, 
támogatásokról, tüzifa 
támogatás nyújtása                                 

1.2.A részben 
TOP 5.2.1 

Szakképesítést nyújtó 
tanfolyam szervezése 

                                
1.3.A 

TOP5.1.1 
TOP5.1.2 

EFOP 

Speciális adatgyűjtések 
                        

lakosság bevonása a 
tervezésbe, és 
megvalósításba     

lakosság bevonása a 
tervezésbe, és 
megvalósításba 

1.1.A - 

Munkaerőpiaci 
szolgáltatások szervezése 

                    

Intézményesített 
Paktumszervezet 
létrehozása és 
működtetése. A 
munkaerő-piac 
szereplőinek 
együttműködése a 
munkaerő igény 
kielégítése érdekében. 
Irányító hatóság 
tevékenységének 
kiterjesztése a 
foglalkoztatással 
összefüggő döntések 
meghozatalára. 2. Paktum 
menedzsment létrehozása 
a foglalkoztatás bővítése 
valamint a munkaerő 
tartós helyi foglalkoztatása 
érdekében. 3. EMESE-
szolgáltatások nyújtása 4. 
foglalkoztatási klaszter 
létrehozása   

munkaerőpiaci 
beilleszkedést segítő 
komplex 
foglalkoztatási 
szolgáltatások     

munkaerőpiaci 
beilleszkedést segítő 
komplex 
foglalkoztatási 
szolgáltatások 

1.3.A 
5.A 
6.A 

TOP5.1.1 
TOP5.1.2 

EFOP 

bölcsődés férőhelyek 
számának növelése                                 

- TOP 1.4.1 

Gyógypedagógus 
alkalmazása, 
játszóeszközök és épület 
fejlesztése (óvoda)                                 

- TOP 1.4.1 
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Cseh- 
bánya 

Farkas- 
gyepü Halimba Kislőd 

Magyar- 
polány Nyirád Öcs Szőc Úrkút Városlőd Ajka térség Tósokberénd Padragkút Bódé 

Bakony- 
gyepes- 

Ajkarendek Csingervölgy 

Jelen terv 
akciópr./ 
pr elem 

Várható 
OP és 

prioritás/ 
intézkedés 

Családi napközik 
kialakításának 
elősegítése, támogatása                                 

- TOP 1.4.1 

információ gyűjtés, 
kölünféle sportolási 
módok igényének 
felmérése                                 

1.1.A - 

elégtelen lakhatási 
körülményeket biztosító 
lakások számának 
csökkentése, szociális 
bérlakásokra való 
szükség felmérése                                 

2.B 
3.B 

1.5.A 

TOP4.3.1 
TOP5.2.1 

rekreációs terület 
fejlesztése 

                                

2.B 
3.B 

TOP 2.1.1 
TOP 2.1.2 
TOP 4.3.1 

munkahelyteremtés, 
közfoglalkoztatás, 
képesítés 
megszerzéséhez 
segítségnyújtás, munka 
világába történő 
bevezetéshez támogatás                     

A munkerő-piaci kereslet 
és kínálat helyi szintű 
összehangolása a 
munkaerő 
kompetenciáinak 
fejlesztésével 
felnőttképzései 
programokban való 
részvétel ösztönzésével. 2. 
halmozottan hátrányos 
helyzetűek 
foglalkoztatásba való 
bevonása, munka világába 
történő vezetése 3. 
területek, kiskertek 
bevonása 4. 
kapacitásbővítő beruházás 
5. város image építés 
(honlap, vonzóvá tétel), 
karrier lehetőség   

munkanélküliek 
reintegrációját segítő 
programok     

munkaerőpiaci 
beilleszkedést segítő 
komplex 
foglalkoztatási 
szolgáltatások 

1.3.A 
5.A 
8.A 
2.B 
3.B 

TOP5.1.1 
TOP5.1.2 

EFOP 

életvezetési tanácsadás, 
lakókörnyezet 
rendezettségére való 
ösztönzés                         

adósságkezelési 
programok,háztartási, 
gazdálkodási 
programok     

adósságkezelési 
programok,háztartási, 
gazdálkodási 
programok 

1.2.A 

részben 
TOP 5.2.1 
TOP 2.1.1 
TOP 2.1.2 
TOP 4.3.1 

EFOP 
roma, hátrányos helyzetű 
családok 
integrálódásának 
elősegítése 
programokkal, 
tanácsadással                         

mediátori 
tevékenység       

1.2.A EFOP 

egységes óvoda és 
bölcsőde létrehozása                                 

- - 

a zöld gondolkodás 
elültetése a gyerekekben                                 

1.4.A  

szabadidős programok 
fejlesztése, sportélet 
fejlesztése                         

Közösségi kohéziót 
erősítő programok     

Közösségi kohéziót 
erősítő programok 

1.4.A 
részben 

TOP 5.2.1 
 

a helyi gazdasági 
szervezetek felmérése 
(munkaerő, programok)                                 

8.A 
TOP5.1.1 
TOP5.1.2 

sportcsarnok és atlétikai 
pálya kiépítése, 
sportfejlesztése                                 

- - 
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Cseh- 
bánya 

Farkas- 
gyepü Halimba Kislőd 

Magyar- 
polány Nyirád Öcs Szőc Úrkút Városlőd Ajka térség Tósokberénd Padragkút Bódé 

Bakony- 
gyepes- 

Ajkarendek Csingervölgy 

Jelen terv 
akciópr./ 
pr elem 

Várható 
OP és 

prioritás/ 
intézkedés 

közösségi közhasználatú 
számítógép állomány 
cseréje, korszerűsítése                                 

- - 

egészséges életmód 
lehetőségének biztosítása                         

mentális problémák 
kezelését segítő és 
egészségi állapot 
javítását célzó 
programok       

1.5.A - 

szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások, 
jelzőrendszer hatékony 
működtetése                         

szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatások 
fejlesztése, 
ágazatközi-
szakmaközi 
esetmegbeszélések, 
önsegítő csoportok 
munkájának 
ösztönzése, hátrányos 
helyzetű iskolások 
felzárkóztatása     

szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatások 
fejlesztése 

1.2.A TOP 4.2.1 

 



VIII. Operatív Program elemeli: akcióprogramok 

 
Operatív programrész az egyes elemek konkrét fejlesztési javaslatát tartalmazza úgy, hogy azok 
megvalósítható projektként / projektkezdeményként legyenek nevesítve. Meghatározva a 
célcsoportot, a célt, az eredményeket, a hatást. 
A megelőző táblázatban (Jelen terv akciópr./pr elem) oszlopában a zárójelben szereplő kódok 
találhatók. A kód a megfelelő akcióprogram és projektelem számozását takarja. Az „A” betűjelzés 
ESZA támogatást, a „B” betűjelzés ERFA támogatást jelöl. 
 
1. akcióprogram:Az ajkai járás településein a munkaerőpiaci beilleszkedését segítő, társadalmi 
együttműködést erősítő és mentális problémák kezelését segítő szociális programok (1.A) 

1. akcióprogram 1. programelem: A lakosság, valamint az érintett szervezetek bevonása a 
tervezésbe és a megvalósításba  

a. Kérdőíves felmérés a járás településeinek lakossága körében 
b. Mélyinterjúk készítése 
c. internetes honlap 

 
1. akcióprogram 2. programelem: Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése 

a. Adósságkezelési programok 
b. Háztartási-gazdálkodási programok 
c. Ágazatközi-szakmaközi esetmegbeszélések 
d. Kortárs segítők képzése önkéntesként, valamint hálózatba szervezésük járási 

szinten 
e. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezésében prevenciós programok 
f. Önsegítő csoportok munkájának ösztönzése 
g. Kerekasztal megbeszélések – civil és szociális és oktatási szervezetek szerepe a 

társadalmi felzárkóztatásban 
h. Önkéntes adománygyűjtés szervezése a rászorulók részére 
i. Szakemberek továbbképzése és fejlesztése  

 
1. akcióprogram 3. programelem: Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő komplex 
foglalkoztatási szolgáltatások 

1.: Hátrányos helyzetű iskolások felzárkóztatása: 
a. Kompetenciafejlesztő foglalkozások kisiskolás korú gyermekek számára 
b. „Mi leszel, ha nagy leszel?” – beszélgetések általános iskolásokkal 
c. 7-8. osztályos felzárkóztató képzés 
2.: Munkanélküliek reintegrációját támogató programok: 
a. A programokon résztvevők toborzása és kiválasztása 
b. Pályaorientáció egyéni/csoportos formában 
c. Pályakorrekció 
d. Motivációs tréning 
e. Munkaerőpiaci tréning 
f. Munkajogi tanácsadás 
g. Mentális felkészítés a munka világába való belépésre 
h. Munkavállalást segítő tanácsadás, egyéni foglalkoztatási mentorálás 

 
1. akcióprogram 4. programelem: Közösségi kohéziót erősítő programok 

a. Baba-mama klub 0-3 éves korcsoport részére 
b. Játszóházak, meseházak a 3-6 éves korosztály részére 
c. Alkotóklubok a kisiskolás korosztály részére 
d. Hagyományőrző foglalkozások az iskolás korosztály részére  
e. Sport tevékenységek 
f. „Kamasz-klub” – beszélgetős klubok 
g. Filmklubok 
h. Főzőklub 
i. Szülő klub 
j. "Cseverészde" - Egyedülállók Klubja 
k. Településfejlesztési helyi társadalmi akciók megszervezése 
l. Civil fórumok 

 
1. akcióprogram 5. programelem: Mentális problémák kezelését segítő és egészségi állapot 
javítását célzó programok  

a. „Csellengők” 
b. Pszichológiai egyéni tanácsadás 
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c. Egészséges életmód terjesztését biztosító programok 
d. Prevenció, szűrés, egészségi állapot felmérések 

 
2. akcióprogram: Padragkút település részközpont kialakítása, rehabilitációja (2.B) 

2. akcióprogram 1. programelem: Padragkút település részközpont kialakítása (2.1.B) 
2. akcióprogram 2. programelem: Művelődési ház energetikai fejlesztése, külső-felső 
felújítása, funkciók bővítése (2.2.B) 

 
3. akcióprogram: Csingervölgy komplex fejlesztése (3.B) 

3. akcióprogram 1. programelem: Csinger városrész szociális városrehabilitációja (3.1.B.) 
3. akcióprogram 2. programelem: Csingervölgy rehabilitáció - Csingeri kerékpárút (3.2.B.) 
3. akcióprogram 3. programelem: Csingervölgy rehabilitáció – Feketegyémánt u, 
Felsőcsingeri u. és Vájár u. utca felújítása (3.3.B) 

 
4. akcióprogram: Szakképzett munkaerő térségben történő biztos – lakhatás, képzés, szakképzés, 
közlekedés (paktum). (4.A) 

4. akcióprogram 1. programelem: Paktum menedzsment létrehozása a Foglalkoztatási 
Paktum célkitűzéseinek megvalósítására (4.1.A) 

 
5. akcióprogram: Halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztatásba való bevonása, munka 
világába történő vezetése (5.A) 

5. akcióprogram 1. programelem: A célcsoport tagjainak kiválasztása (5.1.A.) 
5. akcióprogram 2. programelem: Területek, kiskertek bevonása (5.2.A.) 
5. akcióprogram 3. programelem: Vetőmagok, szerszámok, alapanyag biztosítása az első 
évben. (5.3.A) 
5. akcióprogram 4. programelem: Tanfolyamok szervezése az önellátás erősítésére, jogi 
segítség nyújtás (5.4.A) 
5. akcióprogram 5. programelem: EMESE - szolgáltatások nyújtása (5.5.A) 

 
6. akcióprogram: Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása Társadalmi vállalkozások 
fejlesztésével. Környezetbarát helyi termékek előállítása és piacra juttatása atipikus foglalkoztatási 
formák bevezetésével (6.A) 

6. akcióprogram 1. programelem: Társadalmi vállalkozás kapacitásbővítő beruházása 
(6.1.A) 

 
7. akcióprogram:  Településbiztonság, településen élők biztonságának elősegítése (7.A) 

7. akcióprogram 1. programelem: A környezeti bűnmegelőzési programok – melyek az 
adott környezet átalakíthatóságára, a bűncselekményi szituációra és azok kezelésére 
irányul, azaz a bűnelkövetést elősegítő alkalmak számának csökkentésére irányul. (7.1.A) 
7. akcióprogram 2. programelem: társadalmi bűnmegelőzési programok (7.2.A) 

 
8. akcióprogram: Város image építés, karrier lehetőség (8.A) 

8. akcióprogram 1. programelem: Tudatos imázsteremtés egy konkrét irányvonal 
kijelölésével, majd hírgenerálás segítségével és a nyilvánosságra kerülés menedzselésével 
a sajtó érdeklődésének fenntartása. – Miért éppen Ajka? (8.1.A) 
8. akcióprogram 2. programelem: Jól strukturált honlap elkészítése, működtetése és 
folyamatos karban tartása. (8.2.A) 
8. akcióprogram 3. programelem: Foglalkoztatási klaszter létrehozása (8.3.A) 
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VIII. 1. akcióprogram: Az ajkai járás településein a munkaerőpiaci 
beilleszkedését segítő, társadalmi együttműködést erősítő és mentális 
problémák kezelését segítő szociális programok 

1. Akcióprogram 

1. A akcióprogram leírása 

1.1. Az akcióprogram 
címe 

Az ajkai járás településein a munkaerőpiaci beilleszkedését 
segítő, társadalmi együttműködést erősítő és mentális 
problémák kezelését segítő szociális programok  

1.2. Az akcióprogram 
leírása, célja és 
indokoltsága 

A járás hátrányos helyzetű lakossága körében alacsony az 
iskolázottság, a foglalkoztatottság, ennek következtében alacsony a 
jövedelmi szintjük, valamint egyre több háztartás küzd 
eladósodottsági, lakhatási problémákkal. A járás településein sok 
gyermekes család él a gyermekek után járó ellátásokból. Még mindig 
jelentős a tartós munkanélküliek száma, akik a munkaerőpiacra nem 
tudnak visszakerülni (középkorúak, alacsony iskolai végzettségűek, 
többgyermekes anyák, romák, hajléktalanok). Az alacsony iskolai 
végzettségűek munkaerő-piaci esélyei gyengék. A hátrányos helyzetű, 
rossz szociális körülmények között élő gyermekes családok zömében a 
város közeli településeken és Ajka „peremkerületeiben”, Csinger, 
Bódé, Padragkút városrészekben élnek, itt fokozottan jelentkezik a 
szegregátumok kialakulása. 
A hátrányos helyzetből való kilábalás kulcskérdése, hogy a 
munkaerőpiacról kiszorult csoportok képesek-e visszatérni a munka 
világába. A tartós munkanélküliek minél régebb óta állástalanok, 
annál nagyobb nehézségekkel kell megküzdeniük a nyílt 
munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel. Az ő esetükben komplex 
programokra van szükség. 
 
A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy a közösségi élet az 
ajkai járás legtöbb települése esetében gyenge, kevés az aktív 
kikapcsolódási lehetőség, a közösségi tér. A kistelepüléseken, 
valamint Ajka hátrányos helyzetű városrészeiben hiányoznak a 
gyermekek, fiatalok kikapcsolódási lehetőségei, valamint hiányoznak 
az idősek részére szervezett programok, így a térségre jellemző 
elöregedési folyamattal fokozottan jelentkezik az egyedül álló idősek 
elszigetelődése. Ajka hátrányos helyzetű városrészeiben (pl. Bódé, 
Csinger, Padragkút) a szegregátum gyanús területeken az egyes 
társadalmi szinten elkülönült települési egységek lakói között 
közösségi konfliktusok alakultak ki, ami tovább nehezíti a helyben élők 
problémáit.  
Szükség van tehát a járásban közösségi kohéziót erősítő programokra, 
amelyek célja a lakóhelyhez kötődés, lakókörnyezetért való 
felelősségvállalás erősítése, társadalmi izoláció megszüntetése, 
társadalmi kohézió erősítése. A területen élők számára szervezett 
közösségi, kulturális és szabadidős programok elősegítik a lakosság 
szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését, hozzájárulnak az 
egészséges életmód kialakításához, szemléletformáláshoz, kulturális 
értékeinek megjelenítéséhez, fejlesztéséhez, a helyi közösségek, a 
helyi identitás megerősítéséhez.  
 
Jelen akcióprogram kiterjed a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások, valamint az intenzív közösségi szociális munka 
fejlesztésére, a munkaerőpiaci beilleszkedését segítő 
programelemekre, valamint a közösségi kohéziót erősítő illetve a 
mentális problémák kezelését segítő szociális programok 
megvalósítására. 
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1.3. akcióprogram 
elemek 

1. A lakosság, valamint az érintett szervezetek bevonása a 
tervezésbe és a megvalósításba  

 
2. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése 

 
3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő komplex foglalkoztatási 

szolgáltatások 
 

4. Közösségi kohéziót erősítő programok 
 

5. Mentális problémák kezelését segítő és egészségi állapot javítását 
célzó programok   

1.4. Az akcióprogram 
megvalósításának 
számszerűsíthető 
eredményei a 
gazdasági életet 
leginkább fellendítő 
mutatók tekintetében! 

− közösségi programokba bevont, az akcióterületen élő lakosok 
száma 

− mentális problémák kezelését segítő programokba bevontak 
száma 

− foglakoztatási szolgáltatásokba bevont munkanélküliek száma 
− szociális szolgáltatások száma 
− szociális segélyekben részesülők számának csökkenése 
− szegregációs mutató csökkenése az akcióterületen (legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel és munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül  

1.5. Az akcióprogram 
illeszkedik-e a megyei 
gazdaságfejlesztési 
részprogramhoz.  

4. prioritás - A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció 
mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése. 
1.4.1. - A városok és falvak demográfiai problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 

• Komplex települési és településrészi rehabilitáció 
• Korban, családszerkezetben, és társadalmi összetétel 

szempontjából vegyes lakóterületek, lakóközösségek 
kialakítására való törekvés a városfejlesztési tevékenységek 
során 

• Új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő 
népesség számára 

• Közösségfejlesztő kulturális és társadalmi programok 
megvalósítása (térségi identitás) 

• Gyermekjóléti és családokat érintő oktatási, szociális és 
egészségügyi szolgáltatások biztosítása megfelelő 
minőségben, kapacitásokkal és elérhető módon (pl: kapacitás 
bővítés, tornaterem korszerűsítés, felújítás) 

1.4.2. Városok és falvak ellátó szerepének növelése, a várostérségek 
központi funkcióinak erősítése 

• A város és vonzáskörzetének szereplői közötti együttműködés 
fokozása 

• A város szétterülésének megakadályozása, a beépített 
területek összenövésének megakadályozása, a barnamezős 
területek előnyben részesítése, a városi és zöldmezős 
beruházások háttérbe szorítása 

• Közbiztonságot erősítő elemek a várostérségek 
térszerkezetének alakításában 

• A városban található központi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének biztosítása 

• Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható, mozgásra, 
egészséges életmódra és kreativitásra ösztönző, programok és 
létesítmények fejlesztése, kialakítása 

1.4.6. A népesség képzettségének és innovációs képességeinek 
javítása, fiatalok, pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása 

• A fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességűek 
társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. 

• A szociálpolitika hatékonyságának javítása a felnőtteket és a 
gyerekes családokat szükségleteik szerint erősítő, 
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szociálpolitikai szolgáltatások rendszerének létrehozása. 
Szociális szolgáltatások és intézmények infrastruktúra 
fejlesztése.  

• Civil szervezetek, egyházak szociális tevékenységének 
támogatása, azok integrálása a térségek és települések 
szociálpolitikai szolgáltató rendszerébe. 

A kulturális szolgáltatásokhoz és a közművelődés 
lehetőségeihez való hozzáférés támogatása, a területi 
különbségek csökkentése érdekében a kulturális szolgáltatások 
fejlesztése, a kulturális javakhoz és értékekhez való hozzáférés 
javítása. 

1.6. Érinti-e az 
akcióprogram 
megvalósítása az 
alábbi 
tématerületeket? 
Húzza alá, hogy 
melyeket! 
(Több is aláhúzható!) 

Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 
Kutatás+Fejlesztés+Innováció,  
CO2 kibocsátás csökkentés, megújuló energia 
Oktatás és képzés 
Szegénység és szegregáció csökkentés 

1.7. Tartalmaz-e az 
akcióprogram 
intézményi fejlesztést. 
Amennyiben igen, adja 
meg az intézmény 
tulajdonosát, 
fenntartóját és 
működtetőjét! 

Igen 
 
Nem 
 
Tulajdonos:  
Fenntartó:  
Működtető:  
 

1.8. Az akcióprogram 
előkészítettsége, a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
rendelkezésre állása 

1.8.1. Előkészítettség foka: stratégia, beavatkozásra való igény 
 
1.8.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
Részletes megvalósíthatósági tanulmány, Konkrét beavatkozási 
tervek, ütemtervek, szabályzatok 
 
1.8.3. Ebből rendelkezésre áll: 
stratégia 

1.9. Az akcióprogram 
hatóterülete 
 
Válaszát indokolja! 

Megyehatáron átnyúló:  
Megyei 
Kistérségi/Járási 
Több településre kiterjedő 
Egy településre kiterjedő 
 
Indoklás: A program célja az ajkai járás közösségi életének 
fejlesztése, az ajkai járás településein élő hátrányos helyzetű lakosság  
szociális problémáinak enyhítése, a szegregációs folyamatok 
mérséklése, a lakosság további szegregációjának megakadályozása 

1.10. Adja meg az 
akcióprogram 
megvalósítási 
helyszínét  

1.10.1. Település(ek): Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, 
Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, Városlőd, Ajka 
1.10.2. Járás(ok): Ajkai 

 

VIII.1. akcióprogram 1. programelem: A lakosság, valamint az érintett szervezetek 
bevonása a tervezésbe és a megvalósításba 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

A lakosság, valamint az érintett szervezetek bevonása a 
tervezésbe és a megvalósításba  

2.2. Megvalósulási Ajkai járás települései:  
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hely: Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, 
Szőc, Úrkút, Városlőd, Ajka 

2.3. Projektelem célja: A helyi közösség fejlesztési igényeinek felmérése, a szociális problémák 
azonosítása, valamint a közösség tagjainak a szociális programok iránti 
igényének felmérése (kik, milyen programokba, képzésekbe, 
tréningekbe vonhatóak be). A szociális konfliktusok kezelésének 
feltérképezése segíti a részletes akciótervek kidolgozását és 
megvalósítását. A felmérések eredményeinek ismertetése, továbbá a 
lakosság megvalósításba történő bevonása, a lakosság részvétele segíti 
a beavatkozások elfogadottságát, hasznosulását és fenntarthatóságát. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

i. Kérdőíves felmérés a járás településeinek lakossága 
körében, különös tekintettel a szegregációval érintett csoportokban 
(pl.  a településeken élő hátrányos helyzetű családok, a padragkúti 
Családok Átmeneti Otthonában élő családok, egyedül élő idősek).  
A kérdőíves felmérés egyrészt képet ad a településen élők szociális 
helyzetéről, másrészt a járási települések döntéshozói számára 
lakossági visszacsatolást biztosít a települések infrastrukturális és 
szociális problémáiról, és fejlesztési lehetőségeiről, valamint a 
célcsoport közösségi, foglalkoztatási programokba való 
bevonásának hajlandóságáról. Az igényfelmérés nem csak a 
döntéshozók számára biztosít hiteles információt a további 
fejlesztésekhez és a szociális-, közösségi programok 
megvalósításához, de hozzájárul a fejlesztések lakossági 
elfogadottságához, növeli a lakossági elégedettséget. A közösségi 
programok megvalósításához a kérdőíves felmérés alapján 
feltérképezhető, hogy a közösségi, szociális, és foglalkoztatási 
programokra településenként milyen igény van, és adott esetben 
kik vonhatóak be résztvevőként, célcsoportként a konkrét 
programokba, ezáltal növelve a programok megszervezésének 
hatékonyságát. A programok potenciális résztvevőiről és 
célcsoportjairól a felmérés alapján adatbázis készíthető. A felmérés 
eredményeiből leszűrhető, hogy hol és milyen konkrét igény van a 
szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztésére, a 
munkaerőpiaci beilleszkedést segítő komplex foglalkoztatási 
szolgáltatásokra, a közösségi programokra.  
Az eredmények alapján tervezhetőek a programok, hogy hol 
koncentrálódik az igény a komplex beavatkozásokra, milyen 
területeken szervezhetőek hálózatba a közösségi, foglalkoztatási 
programok.  
 
A kérdőív felépítése tartalmaz településenként egységes 
kérdéscsoportokat (szociális helyzet felmérése, közösségi, szociális, 
és foglalkoztatási helyzet felmérése, igényfelmérés a programokra), 
továbbá tartalmaz település-specifikus, illetve Ajka esetében 
településrész-specifikus blokkokat is a konkrét problémák 
beazonosítása céljából. Jelen tanulmány keretei között Ajka-
Padragkút településrész esetében került kidolgozásra részleteiben a 
kérdőív, mivel a helyzetelemzés alapján a szociális problémák ezen 
a településrészen jelentkeznek koncentráltan. A kérdőívet a jelen 
tanulmány melléklete tartalmazza. 
 
A kérdőíves felmérés településenként, illetve Ajka esetében 
településrészenként készül, helyben elérhető „standok” 
felállításával, vagy a helyi közösségek számára nyitva álló 
helyiségek biztosításával, esetleg oktatási intézmények, valamint 
helyi civil szervezetek bevonásával, ezáltal is növelve a válaszadási 
hajlandóságot. A települések méreteit figyelembe véve a helyi 
„standok” településenként létesítendőek, illetve Ajka esetében 
városrészenként 1-5 „stand” létesíthető. Pl. Padragkút esetében 
reálisan 4 „stand” állítható fel (pl.: Csékút, Padrag központi része, 
Csertelep, és a Hajléktalan Szálló – Idősek Klubja helyiségében)  
Cél, hogy a lakosság minél nagyobb része kerüljön bevonásra, 
ezáltal a helyi igényeken alapuló fejlesztési irányok és a konkrét 
beavatkozási területek pontosabban meghatározhatóak. A kérdőív 
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kitöltése önkéntes.     
 

ii. Mélyinterjúk készítése a helyi szociális, gyermekjóléti 
szervezetek, oktatási intézmény vezetőivel, munkatársaival, civil 
szervezetekkel a problémák beazonosítása, illetve a kezelési módok 
lehetséges alternatíváinak feltárása céljából. A kérdőíves felmérés 
mellett szükséges a mélyinterjúk készítése azokkal az emberekkel, 
akik nap, mint nap találkoznak, szembesülnek a helyi lakosság 
szociális problémáival és igényeivel. Az ő szakmai tapasztalataik 
elengedhetetlen a szociális, közösségi és foglalkoztatási programok 
tervezésében. A mélyinterjú alanyok közé az alábbi alanyok 
vonhatóak be: 

iii. Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ munkatársai, illetve a 
Központ üzemeltetésében lévő szociális ellátó intézmények 
vezetői és munkatársai (pl. Idősek Otthona, Idősek 
Gondozóháza) 

iv. Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
v. Hajléktalanszállók (Ajka-Padragkút, Ajka-Tósokberénd) 

munkatársai, szociális gondozók, mentálhigiéniés szakemberek 
vi. Családok Átmeneti Otthonában dolgozó munkatársak 
vii. A járási településeken az oktatási intézményvezetők, 

óvodavezetők, iskolavezetők, iskolai védőnők, nevelési 
tanácsadók munkatársai (különös tekintettel azokra az iskolákra 
és óvodákra, amelyekben magas a hátrányos helyzetű 
gyermekek, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
aránya, pl. Ajka-Padragkút esetében)   

viii. civil szervezetek (pl. Máltai Szeretetszolgálat/Lovagrend) 
 

ix. interaktív információs platform működtetése a szociális 
rehabilitációs program tervezéséről és megvalósulásáról 
(internetes honlap). A honlapon a tervezési időszakban a 
lakossági vélemények is felmérhetőek, illetve nyomon követhetőek 
a különböző közösségi események időpontjai, helyszínei, valamint a 
honlap lehetőséget biztosítana az esetleges visszacsatolásokra, 
lakossági véleményekre. 

  
2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 

X     tanulmánykészítés 
X     marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

x. Kérdőíves felmérés:  
kérdőívek kidolgozása, előkészítés, „helyi standok üzemeltetése”, 
eredmények feldolgozása, adatbázis készítése a járás településeire 
és Ajkai településrészeire  
kb. 1-3 millió Ft + áfa 
 

xi. Mélyinterjú készítése: hozzávetőleg 20 mélyinterjú, (előkészítés, 
lebonyolítás, adatok elemzése): összesen: 300 e Ft – 500 e Ft + áfa 
 

xii. Internetes honlap létrehozása és működtetése a szociális 
rehabilitációs projekt megvalósítási idejére (3 év): 1 500 000 Ft + 
áfa 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

− Lakossági kérdőívek (tervezet lásd melléklet) teleplésenként, és 
Ajka városrészeire külön-külön 

− Mélyinterjú kérdőívek 
− weblap terv készítés a szükséges funkciók figyelembe vételével  

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. I. félév 
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3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
folyamatos 

3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
2-5   

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

- 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

- 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, 
Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, Városlőd – Önkormányzatok 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Herend Környéki 
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

 

VIII.1. akcióprogram 2. programelem: Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 
fejlesztése 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajkai járás települései:  
Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, 
Szőc, Úrkút, Városlőd, Ajka 

2.3. Projektelem célja: 
 

A hátrányos helyzetű egyének és családok kompetencia növelését 
közösségi szociális munkával, krízishelyzet esetén intenzív szociális 
munkával lehet biztosítani. Hátrányaik leküzdését erősíthetik a 
háztartási-gazdálkodási, adósságkezelési programok.  
 
A szakmaközi hálózat működtetésével (védőnői, gyermekvédelmi és 
mentálhigiéniés szakemberek bevonásával), és a szakmai műhelyek 
szervezésével az észlelő- és jelzőrendszer sikeresebb működtetése 
várható: cél, hogy a járásban élő gyerekek, családok szociális 
helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kísérve minél korábban 
felismerjék a gyereket veszélyeztető okokat. 
 
Kortárs segítő hálózat kialakításával, fejlesztésével a területen élő 
fiatalok bevonhatók a komplex prevenciós szolgáltatások szervezésébe. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

A kérdőíves felmérések, illetve a mélyinterjúk segítségével 
körvonalazódik a járási településeken élők szociális helyzete, illetve az 
alábbi szociális programokra való igény. A tervezési időszakban 
meghatározhatóak, hogy melyek azok a járási települések, illetve Ajka 
azon településrészei, ahol koncentráltan jelentkezik az igény az egyes 
programok lebonyolítására, és meghatározhatóak a programok 
helyszínei. Minden járási település, illetve Ajka elkülönült városrészei 
esetén a programok hatékonysága érdekében fontos szempont, hogy a 
programok, foglalkozások helyben kerüljenek lebonyolításra (pl. helyi 
iskola, művelődési ház), szem előtt tartva a programokon résztvevő 
célcsoport igényeit. Az alábbiakban felsorolt programok közül nem 
feltétlenül kerülne minden program minden településen lebonyolításra, 
hanem igény szerint településenként összeállíthatóak a tervezési 
időszakban azok a programelemek, amik megoldást nyújthatnak egy-
egy település hátrányos helyzetű lakosságának problémáira.   
Mivel a járási településeken több családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat működik, így jelen programelem megvalósításába mindegyik 
szervezet bevonandó a szervezetek munkájának összehangolásával. 
Mivel mindegyik szervezet hasonló szakmai alapon működik, különböző 
ellátási területtel, így elengedhetetlen a két szervezet folyamatos 
tapasztalatcseréje, a kialakult jó gyakorlatok megosztása. 
Fontos a szakemberek képzése, továbbképzése, a burnout (kiégés) 
megelőzése. A kiégés nem statikus, egyszeri jelenség, hanem olyan 
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folyamat, amely ciklikusan ismétlődik. Mivel kialakulásáért egyrészt az 
egyén jellemzői, másrészt a munkaszervezet egyes jellemzői tehetők 
felelőssé, a ciklus is két szinten módosítható. A megelőzés (prevenció) 
és a beavatkozás (intervenció) megjelenhet a személy és az intézmény 
szintjén is.  
 
A programelem megvalósítása keretében a járásban a már meglévő 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások kiegészülnek az alábbi 
beavatkozásokkal: 
 
1. Adósságkezelési programok:  

Egyre magasabb a száma azoknak a családoknak, akik közüzemi 
díjhátralékokat halmoznak fel, és/vagy pénzintézet felé 
hiteltartozásuk van, és nehézségeket jelent a hitel törlesztése, 
megélhetési gondokkal küzdenek. Ezeknek a családoknak 
szükségük van, jogi- és életvezetési tanácsadásokra.  
Csoportos foglalkozások keretében tájékoztatást kapnának a 
szociális ellátásokról, továbbá lehetőség adódna arra, hogy az 
eladósodottak megosszák egymással a tapasztalataikat, és a 
kilábalási lehetőségeiket megbeszéljék. (8-10 fős csoportokban, 2-3 
alkalommal, alkalmanként 2 óra) 
Egyéni tanácsadás keretében szakemberek segítségével az egyéni 
alternatívákat mérhetnék fel (esetfüggő a találkozások száma és 
időtartama).  
Célcsoport: településenként a családgondozók tapasztalatai alapján 
anyagi nehézségekkel küzdő családok 
 

2. Háztartási-gazdálkodási programok:  
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014 őszén 
csoportfoglalkozásokat szervezett „Gazdálkodj okosan, lépésről 
lépésre”, valamint „Addig nyújtózkodj, ameddig takaród ér” címmel.  
A csoportfoglalkozások eseti jelleggel kerültek lebonyolításra. A 
csoportfoglalkozásokon a résztvevők hasznos ismereteket 
szerezhettek jövedelmük ésszerű, hatékony beosztásához, 
megismerkedhettek praktikus életvezetési ötletekkel, spórolási 
technikákkal, továbbá hasznos információkkal gazdagodhattak a 
környezettudatos magatartási formákról és az önfenntartó 
életmódról. Mivel egyre több háztartás küzd anyagi problémákkal, 
pénzbeosztási nehézségekkel, célszerű lenne igény szerint a járás 
településeire kiterjeszteni, adaptálni a programot.  A csoportos 
foglalkozások 8-10 fő részvételével, csoportonként 4-5 alkalommal, 
és alkalmanként 2 órában bonyolíthatóak le.  
Célcsoport 1: Résztvevők: településenként a családgondozók 
tapasztalatai alapján anyagi nehézségekkel küzdő családok 
Célcsoport 2: Ajka-Padragkúton a Családok Átmeneti Otthonában 
ellátott családok 
Célcsoport 3: Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán (Ajka-
Padrakút), valamint a Hajléktalanok Átmeneti Szállóján (Ajka-
Tósokberénd) ellátott személyek 
 

3. Ágazatközi-szakmaközi esetmegbeszélések a területi védőnői, 
gyermekvédelmi és mentálhigiénés szakemberek bevonásával az 
észlelő és jelzőrendszer működésének biztosítása céljából:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. Törvény a jelzőrendszer tagjai számára meghatározza a 
kötelező együttműködésüket, feladataikat a veszélyeztető okok 
feltárásában, a veszélyeztetettség időben történő felismerésében.  
Az észlelő- és jelzőrendszer működtetése a Térségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat feladata. Jelenleg évente hat összejövetelt 
tartanak a jelzőrendszeri tagok részvételével, valamint évente 
megszervezésre kerül a Gyermekvédelmi Tanácskozás. Az észlelő- 
és jelzőrendszer működtetésének hatékonysága nagyban függ attól, 
hogy az érintett szakemberek milyen mértékben vonhatóak be az 
együttműködésekbe, a megbeszélésekbe. Kiemelkedő fontossággal 
bír ezáltal a szakemberek részvétele az esetmegbeszéléseken, mivel 
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az adott területen dolgozó helyi szakemberek rendelkeznek a 
legtöbb információval a helyben felmerülő problémákról, és legtöbb 
tapasztalattal a problémák megfelelő kezelési módjáról.  
Az esetmegbeszélések az együttműködés egyik formája, melynek 
célja a gyermekjóléti szolgálat és az észlelő- és jelzőrendszeri tagok 
munkájának, együttműködésének elősegítése, illetve hatékonyabbá 
tétele, valamint a kompetencia határok megismerése és 
összehangolása. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének 
biztosítása alapvető prevenciós feladat: fontos, hogy a szakemberek 
minél korábban észleljék és jelezzék a probléma kialakulását segítve 
ezáltal a gyermekjóléti szolgálat munkáját azzal, hogy 
legkompetensebb segítőket tudja bevonni. A gondozási folyamatban 
felvetődött aktuális kérdések megvitatására, a problémák több 
szempontból való megismerésére, feldolgozására van így lehetőség. 
Az esetmegbeszéléseken az érintett szakemberek ismertetik az 
aktuális esetet, melynek körülményeit részletesen feltárják, a 
tényeket pontosítják. Ennek alapján közös állásfoglalást alakítanak 
ki az esettel kapcsolatban, tisztázzák a felmerült kérdéseket, 
problémákat. Ezekre épülve határozzák meg a konkrét feladatokat, 
teendőket, illetve az egyes esetek alakulását folyamatosan nyomon 
követik. Az ágazatközi esetmegbeszélések a szociális jelzőrendszer 
működését segítik.  
Tervezett teljesítés: Az esetmegbeszélések gyakorisága a 
résztvevők aktivitásától, illetve az esetek számától függ. Térségi 
szinten legalább havi rendszerességgel célszerű az 
esetmegbeszéléseket tartani, de szükség szerint is megtarthatóak a 
jelzőrendszer tagjainak és az illetékes szakemberek bevonásával. 
Célcsoport: területi védőnői, gyermekvédelmi és mentálhigiénés 
szakemberek, jelzőrendszer tagjai 
 

4. Kortárs segítők képzése önkéntesként, valamint hálózatba 
szervezésük járási szinten:  
A területen élő 12-18 éves fiatalok bevonása a komplex prevenciós 
szolgáltatások szervezésébe kortárs korosztályi segítők képzésén 
keresztül, akik a későbbiekben önkéntesként végeznek a korosztályi 
célcsoportban alkohol és drogprevenciós munkát. Nekik a fiatal 
közösségek formálásban is nagy szerepük lehet.  
Figyelembe véve a járási települések népességszámát és 
demográfiai mutatóit, településenként, valamint Ajka esetében 
városrészi szinten 2-5 fiatal vonható be a képzésbe, ami járási 
szinten hozzávetőlegesen 30-80 főt jelent. Az érdeklődéstől, illetve 
az igényektől függően a képzések korcsoportos bontásban is 
tarthatóak: 12-15 éves korosztály (általános iskola felső 
tagozatosok), 15-18 éves korosztály (középiskolások), valamint az 
igények függvényében az is meghatározható, hogy településenként, 
és városrészi bontásban érdemes a képzéseket tartani, vagy járási 
szinten. 
A kortárs önkéntes segítők a képzések után a járásban hálózatba 
szervezhetőek, a hálózaton keresztül hasznosulhatnának a 
tapasztalatok. A járásban a kortárs segítők együttműködésén 
keresztül a hálózat megfelelően működtethető.  
Célcsoport 1: Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, 
Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, Városlőd és Ajka 12-15 
éves korosztálya (általános iskola felső tagozatosok) 
Célcsoport 2: Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, 
Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, Városlőd és Ajka 15-18 
éves korosztálya (középiskolások) 
 

5. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezésében 
prevenciós programok: 
A járási településeken, és Ajka városrészeiben a lakosságnak, illetve 
Ajkán a tanulmányaikat folytató fiatalok számára korosztályonként 
interaktív foglalkozások, előadások biztosítása 
szenvedélybetegségek, egészséges életmód témakörökben. 
A prevenciós szolgáltatások különösen fontosak a 
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szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésben, 
szemléletformálással, ismeretterjesztő anyagokkal, előadásokkal 
csökkenthetők azoknak a száma, akik a lecsúszottság érzéséből 
fakadóan drogokhoz, vagy alkoholhoz nyúlnának.  
A területen tanuló diákok számára prevenciós napok szervezése 
közösségi programokon, családi napokon, illetve osztályfőnöki órák 
keretében információátadás szenvedélybetegségek, egészséges 
életmód témakörökben. Az előadásokon, foglalkozásokon 
szóróanyagok kerülnének kiosztásra. 
Mindkét célcsoport esetében fontos feladat a konstruktív egyéni és 
közösségi jövőképek, illetve célok megfogalmazása. A programok 
alkalmával biztosított az egyéni, családi konzultáció. 
A prevención túl elengedhetetlen, hogy a szenvedélybetegségekkel 
küzdők megfelelő mentális, pszichológia segítséget kapjanak. A 
segítség lehet egyénre szabott tanácsadás, illetve a mentális 
segítség történhet tematikus vagy önsegítő csoportokban.  
A Nemzeti Drogellenes Stratégiának (2013-2020) megfelelően a 
programok középpontjában a „boldogulás szerhasználat nélküli 
életmodellje és az egészséget alapértékként közvetítő 
szemléletmód” állna. 
Célcsoport: Ajkai járásban élő fiatalok, Ajkán a tanulmányaikat 
folytató diákok 
 

6. Önsegítő csoportok munkájának ösztönzése: 

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ térségi szinten 
Szívességi Szolgálatot működtet, melynek célja, hogy önkéntes 
alapon szívesség-, tudás- és szabadidő-felajánlásokkal segítő 
közösséget szervezzenek, a csoport működése egymás segítésére 
alapoz. A szívességek tárháza sokrétű: javítás-szerelés, 
házimunkában való segítés, gyermekfelügyelet, stb.. A szívességi 
Szolgálatban mindenki annyit ajánl fel, amennyit tud, és annyit vesz 
igénybe, amennyire szüksége van. A Szívességi Szolgálat 
tevékenységeinek ösztönzésével, és erősítésével települési 
szinteken felmérhető, hogy a településeken a segítségnyújtás 
területén milyen igények jelentkeznek, illetve milyen szívességi 
felajánlások, önkéntes segítő szándékok mozgósíthatóak ahhoz, 
hogy a közösség cselekvően közreműködjön a saját és egymás 
gondjaik megoldásában. A közösségi szociális munkában szükséges 
a készségek - a problémák felismerése, elemzése és a mások 
problémamegoldó cselekvése – megtanítása, az önsegítő csoportok 
ösztönzése.  
Célcsoport: családsegítők tapasztalatai vagy kérdőívezés alapján 
felmérhetőek az igények, illetve az önkéntes segítő szándékok  
 

7. Kerekasztal megbeszélések – civil és szociális és oktatási 
szervezetek szerepe a társadalmi felzárkóztatásban: 
A kerekasztal megbeszélések járási településenként, Ajka esetében 
városrészenként tarthatóak, a megbeszélések témája, gyakorisága 
nagymértékben függ a helyben felmerülő szociális-társadalmi 
problémáktól, a problémák összetettségétől, valamint a részt vevők 
aktivitásától.  

Ajka környező településein a kerekasztal-megbeszélések fő témái a 
helyi szociális és társadalmi problémák, pl. a fiatalok helyben 
tartása, lokálpatrióta életpálya-tervezésre történő attitűdformálás, 
valamint a települések elöregedésének folyamata. Ajka 
szegregátumokkal veszélyeztetett hátrányos helyzetű 
településrészein (pl. Padragkút, Bódé, Csinger, Belváros) a 
kerekasztal megbeszélések fő témája a társadalmi felzárkóztatás. 

A civilek, a szociális és oktatási intézmények álláspontjainak a 
közelítése érdekében szükség van arra, hogy a különböző 
szervezetek összehangolják a tevékenységeiket, valamint 
kerekasztal megbeszéléseken tisztázzák, hogy a társadalmi 
felzárkóztatásban kinek milyen szerepe van, hogyan bővíthetnék a 
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szociális segítségnyújtás és a közösségfejlesztés lehetőségeit.  
Azokon a településeken, településrészeken, ahol a szociális 
problémák koncentrálódnak (pl. Ajka-Padragkút) a kerekasztal 
megbeszélésekre az ország különböző pontjairól vendég-előadók 
hívhatóak, akik a hazai jó példákat mutatnák be, átadnák 
tapasztalataikat a különböző szegregált településrészek társadalmi 
felzárkóztatásáról.  
A kerekasztal megbeszélések alkalmával állandó monitoring 
biztosítható a szociális felzárkózatásban elért eredményekkel 
kapcsolatban (célok – beavatkozási terültek beazonosítása – 
megtett intézkedések – elért eredmények – tapasztalatok – 
következtetések).  
A kerekasztal megbeszélések eredményei járási szinten 
összegezhetőek évente, konferencia keretében. A konferencián 
lehetőség nyílna arra, hogy a járásában tevékenykedő civilek, 
intézményvezetők, szociális szakemberek megvitathassák work-
shop-ok keretében a tapasztalataikat.   
Célcsoport: településenként/településrészenként a helyi 
közösségekért tevékenykedő civilek, szociális és oktatási 
intézmények munkatársai, önkormányzati képviselők 
 

8. Önkéntes adománygyűjtés szervezése a rászorulók részére:  
A járásban több szervezet is foglalkozik önkéntes 
adománygyűjtéssel és osztással: Családsegítő és Gyermekjóléti 
szolgálatok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt. 
A járás területén a különböző szervezetek adománygyűjtési 
akcióinak összehangolása, valamint a szervezetek együttműködése 
hatékonyabbá teheti az adománygyűjtési tevékenységet. 
Megfontolandó, hogy településenként (Ajka esetében 
településrészenként) hogyan lehetne önkéntes leadópontokat, 
adománygyűjtő központokat működtetni, ahol a lakosság a 
feleslegessé vált tartós fogyasztási cikkeket (pl. játékok, könyvek, 
háztartási eszközök, gyermekruhák, gyermekgondozási cikkek, stb.) 
leadhatná (pl. havi egy alkalommal gyűjtést szerveznének az 
iskolákban, művelődési házakban). Az adománygyűjtésbe nemcsak 
a lakosság, hanem a helyi üzletek, helyi szolgáltatók, és civil 
szervezetek is bevonhatóak (pl. Magyar Élelmiszerbank Egyesület).   

A szervezett, összehangolt adománygyűjtés keretében összegyűjtött 
adományok jelentősen csökkenthetik a rászorulók kiadásait. Az 
adományozási tevékenység egyik kulcskérdése, a rászorulók 
célcsoportjának és igényeinek felmérése, az adományok hatékony 
elosztása a rászorulók között. Elengedhetetlen, hogy az 
adománygyűjtéssel és elosztással foglalkozó szervezetek az 
adományok szortírozásában és elosztásában is együttműködjenek.  

A rászorulók célcsoportjai:  

célcsoport 1: a családsegítők tapasztalatai alapján, illetve a szociális 
kérdőívezés alapján kijelölhetőek a rossz anyagi körülmények között 
élő családok, háztartások 

célcsoport 2: átmeneti hajléktalan szállásokon ellátott személyek 

célcsoport 3: Családok Átmeneti otthonában ellátott családok 

 
9. Szakemberek továbbképzése és fejlesztése: 

A Szociális és gyermekjóléti szolgálatok szakemberei esetében 
fontos azok képzése, továbbképzése, a burnout (kiégés) 
megelőzése. A kiégés nem statikus, egyszeri jelenség, hanem olyan 
folyamat, amely ciklikusan ismétlődik. Mivel kialakulásáért egyrészt 
az egyén jellemzői, másrészt a munkaszervezet egyes jellemzői 
tehetők felelőssé, a ciklus is két szinten módosítható. A megelőzés 
(prevenció) és a beavatkozás (intervenció) megjelenhet a személy 
és az intézmény szintjén is. A hosszútávú fokozott érzelmi 
megterhelés, kedvezőtlen stresszhatások következtében létrejövő 
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fizikai-érzelmi-mentális kimerülés. A legtöbb humán foglalkozás 
esetén a szupervízió is hasznos, a kiégési szindrómát megelőző 
módszer.  
Az akcióprogram keretein belül ismertetett közösségi-szociális 
programok tervezésébe és megvalósításába célszerű a helyben 
tevékenykedő szociális szakembereket bevonni, mivel ők ismerik a 
legjobban a helyi szociális-társadalmi problémákat. Mivel a kötelező 
munkaköri feladataik miatt már eddig is túlterheltek, javasolt külön 
díjazás fejében bevonni őket a közösségi-szociális programokba.  

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 

X     rendezvény 
X     képzés 

   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

A programelem költségeit nagyban az határozza meg, hogy az 
igényfelmérések alapján a csoportos foglalkozásokra, a programokra 
mekkora igény merül fel járási szinten. A költségek meghatározásakor 
kísérletet teszünk arra, hogy programelemenként meghatározzuk a 
felmerülő költségek fajtáit, hozzávetőlegesen megbecsüljük a 
programelemek fajlagos költségeit, valamint igényfelmérés híján 
megbecsüljünk, hogy 3 év alatt, kb. mekkora igény merül fel a 
járásban, és ezáltal kalkuláljunk egy hozzávetőleges összköltséget. A 
költségek pontosabb tervezéséhez az előző akcióprogramban 
részletezett igényfelmérés (kérdőívezés, és mélyinterjúk készítése) 
elvégzése, és eredményeinek összegzése szükséges. 
 
1. Adósságkezelési programok:  

költségek típusa: programok előkészítése, tematika összeállítása, 
jogszabálykövetés, mentor(ok) díjazása (célszerű egy szakembert 
megbízni a csoportfoglalkozások szakmai koordinálásával, így 
településenként egységes tematikát követne a program), 
terembérlet. 
Fajlagos költségek:  
Csoportos foglalkozások: 30-40 ezer Ft/alkalom 
Egyéni tanácsadás: 8-10 ezer Ft/alkalom 
Összesen: 
Településenként és ajka településrészenként (10 járási település és 
6 településrész) kéthavi 1 alkalom, 3 év alatt (16*18=288 alkalom), 
összesen: 8,5 -12 millió Ft 
Egyéni tanácsadás: településenként és Ajka településrészenként 
(10+6) havi 1 tanácsadással számolva 3 év alatt 16*36=576 
alkalom, összesen: 4,5-5,8 millió Ft 
Összesen: 13 – 17 millió Ft + áfa 
 

2. Háztartási-gazdálkodási programok:  
költségek típusa: programok előkészítése, tematika összeállítása, 
jogszabálykövetés, mentor(ok) díjazása (célszerű egy szakembert 
megbízni a csoportfoglalkozások szakmai koordinálásával, így 
településenként egységes tematikát követne a program), 
terembérlet. 
Fajlagos költségek: 
A csoportos foglalkozások (8-10 fő részvételével, csoportonként 4-5 
alkalommal, és alkalmanként 2 órában bonyolíthatóak le):150-200 
ezer Ft/csoport 
Összesen: 
Célcsoport 1 (anyagi nehézségekkel küzdők, célcsoport): évente 
településenként és Ajka településrészenként (10+6) egy csoport 
célcsoport 2 (Családok Átmeneti Otthonában élők): évi két csoport 
célcsoport 3 (hajléktalan szállásokon ellátottak): évi két csoport 
összesen évi 20 csoport, 3 év alatt: 
Összesen: 9 – 12 millió Ft + áfa 
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3. Ágazatközi-szakmaközi esetmegbeszélések:  
költségek típusa: a programok előkészítése, tematika összeállítása, 
résztvevők jelképes díjazása, terembérlet 
Fajlagos költségek: 40 – 50 ezer Ft/alkalom  
Térségi szinten havi 1 alkalommal, 3 év alatt 
Összesen: 1,5 – 1,8 millió Ft + áfa 
 

4. Kortárs segítők képzése önkéntesként:  
költségek típusa: résztvevők 60 órás képzése, hálózatépítés 
költségei 
fajlagos költségek: csoportonként 15 fő 1,2 – 1,5 millió Ft, 3 év 
alatt 5 csoporttal számolva: 
Összesen: 6 – 7,5 millió Ft + áfa 
 

5. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezésében 
prevenciós programok: 
költségek típusa: előkészítés, promóciós anyagok előállításának 
költsége, interaktív foglalkozások, előadások, prevenciós napok 
szervezése, igény szerint terembérlet 
fajlagos költségek:  
interaktív előadások, foglalkozások: 30-40 ezer Ft/foglalkozás,  
prevenciós nap: 130 -150 ezer Ft/nap 
Összesen: 
iskolánként: 1-1 interaktív foglalkozás/év 
(Ajkai járás településein összesen 6 általános iskola, Ajka: 6 
általános iskola (épület), 6 középiskola (épület), mindösszesen: 18 
iskola) 
prevenciós napok településenként és Ajka településrészenként 1-2 
prevenciós nap/év 
Összesen: 9,5 - 11 millió Ft + áfa 
 

6. Önsegítő csoportok munkájának ösztönzése: 
költségek típusa: településenként igény- és szándékfelmérést kell 
végezni arról, hogy milyen önkéntes segítő szándékok valamint 
milyen igények vannak az önkéntes segítésre. Szükség van 
ezenkívül az igényekről és a szándékokról adatbázis vezetésére és 
folyamatos karbantartására,  valamint térségi szinten 1 fő 
koordinátor munkájára (részmunkaidő). 
Összesen: 1 – 1,2 millió Ft + áfa 
 

7. Kerekasztal megbeszélések: 
költségek típusa: programok, tematikák kidolgozását, a 
rendezvényszervezés költségeit (terembérlet, catering), és a 
meghívott előadók díjait. Járási szinten évente 1 alkalommal 
konferencia megszervezése 
Fajlagos költségek:  
kerekasztal megbeszélés: 20 – 30 ezer Ft/kerekasztal megbeszélés 
meghívott előadók díjai (eseti jelleggel): 40-50 ezer Ft/előadó 
járási konferencia költsége: 300 – 400 ezer Ft/konferencia 
Összesen:  
A települési szintű kerekasztal megbeszélésekre, Ajka esetében 
településrészi kerekasztal megbeszélésekre hozzávetőlegesen 
félévente kerülhet sor, így 16 (10 járási település + 6 ajkai 
városrész) helyszínen, 3 év alatt 6 alkalommal összesen: 2 – 2,8 
millió Ft/3 év 
meghívott előadók: 400 – 500 ezer Ft/3 év 
járási konferencia: 1 -1,2 millió Ft   
Mindösszesen: 3,4 – 4,5 millió Ft + áfa 

 
8. Önkéntes adománygyűjtés szervezése: 

költségek típusai: megbeszélések, egyeztetések szervezése az 
adománygyűjtéssel foglalkozó szervezetek között, adománygyűjtési 
akciók egybehangolása, havi egy alkalommal a településeken, Ajka 
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településrészein adománygyűjtési leadópontok működtetése, 
adományok szortírozása, adományok elosztásának megszervezése  
összesen: 1,8 – 2 millió Ft + áfa  

 
9. Szakemberek továbbképzése és fejlesztése: 

költségek típusai: tréningek, szakemberek díjazása  
 összesen: 4 – 5 millió Ft + áfa  

 
1.-9. programelemek mindösszesen: 49,2 – 62 millió Ft + áfa 

 
2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

csoportos foglalkozások részletes tematikai, kortárs segítők képzésének 
képzési programja, hálózatépítési terve, KEF promóciós anyagaihoz 
szükséges dokumentumok 
 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. II. félév 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

3 év 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
45,2 – 57,8 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
0 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
0 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata, Ajka Város Önkormányzata, Csehbánya, 
Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, 
Városlőd – Önkormányzatok 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Herend Környéki 
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt 

 

VIII. 1. akcióprogram 3. programelem: Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő komplex 
foglalkoztatási szolgáltatások 

2. Akcióprogram tartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő komplex foglalkoztatási 
szolgáltatások 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajkai járás települései:  
Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, 
Szőc, Úrkút, Városlőd, Ajka 

2.3. Projektelem célja: 
 

A járás demográfiai mutatói alapján a települések lakosságszáma 
csökken, jellemző az elöregedés folyamata, valamint a fiatalok 
elvándorlása. A járásban az egyik fő feladat a fiatal generáció helyben 
tartása és a lokális munkaerő-piaci igényeihez történő orientációja.  
Ajkán a munkáltatók jelzései alapján munkaerő hiányról beszélhetünk 
(hiányszakmák), miközben a térség települései jelentős foglalkoztatási 
nehézségekkel küzdenek: Ajka munkalehetőségei napjainkra 
leszűkültek, illetve sok településen egyáltalán nincs foglalkoztató üzem.   
A munkaerőpiaci beilleszkedést segítő komplex foglalkoztatási 
programok különösen fontosak azokon a településeken, 
településrészeken, ahol magas a munkanélküliek és a tartós 
munkanélküliek aránya, illetve a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya. Megfigyelhető, hogy azokon a területeken, ahol 
alacsony a foglalkoztatottság, többnyire alacsonyak az iskolázottsági 
mutatók is. A magasabb képzettséggel rendelkező munkanélküliek 
többnyire a jobb élet reményében elvándorolnak a lakóhelyükről. 
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A szegrációval veszélyeztetett területeken (Pl. Padragkút, 
Csingervölgy), a hátrányos helyzetből való kilábalás kulcskérdése, hogy 
a munkaerőpiacról kiszorult csoportok képesek-e visszatérni a munka 
világába. 
Alapvető fontosságú, hogy már kisiskolás korban kialakuljon a munka 
iránti motiváció, mivel a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező 
háztartásokban felnövekvő gyerekeknél a gyermekek munka iránti 
attitűdjét a hozott családi minták meghatározzák. A gyermekek, 
fiatalok esetében a felzárkóztató képzések, a kompetencia-növelő, 
képességfejlesztő foglalkozások járulhatnak hozzá a hátrányok 
leküzdéséhez. A pályaorientációs tanácsadásokon keresztül a 
pályaválasztás előtt álló fiatalok könnyebben választanak az egyéni 
képességeikhez mérten szakmát, megkönnyítve ezáltal a jövőbeni 
elhelyezkedésüket. 
A munkanélküliek esetében a programok célja az elhelyezkedést, 
munkavállalást akadályozó tényezők feltárása, az egyéni képességek 
fejlesztése, a képzési, tanulási lehetőségek tudatosítása, valamint 
munkaerőpiaci szolgáltatások megismerése.  
A tartós munkanélküliek minél régebb óta állástalanok, annál nagyobb 
nehézségekkel kell megküzdeniük a nyílt munkaerőpiacon való 
elhelyezkedéssel. Az ő esetükben komplex programokra van szükség. 
 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

A szociális felmérés alapján, illetve a foglalkoztatottsági mutatók 
alapján meghatározhatóak, hogy melyek azok a járási települések, 
illetve Ajka azon településrészei, ahol koncentráltan jelentkezik az 
igény az egyes foglalkoztatási programok lebonyolítására, és 
meghatározhatóak a programok helyszínei. Minden járási település, 
illetve Ajka elkülönült városrészei esetén fontos szempont, hogy a 
programok, foglalkozások helyben kerüljenek lebonyolításra (pl. helyi 
iskola, művelődési ház), szem előtt tartva a programokon résztvevő 
hátrányos helyzetű célcsoport igényeit.  
 
I. Hátrányos helyzetű iskolások felzárkóztatása: 

 
1. Kompetenciafejlesztő foglalkozások kisiskolás korú 

gyermekek számára: 
Az iskolai kereteken kívül, délutáni foglalkozások keretében, játékos 
kompetenciafejlesztő foglalkozásokkal a hátrányos helyzetű 
kisiskolások iskolai felzárkóztatása elősegíthető. Kisiskolás korban 
alakulnak ki azok az alapvető tanulási képességek, amelyek a 
későbbiekben akár a gyermekek motivációját, mentalitását 
meghatározhatják. Ennek a korosztálynak szüksége van iskolán 
kívüli hasznos elfoglaltságra, mellyel az egyéni készségek, 
képességek, mentalitások fejlődnek. A gyermekek játszva 
szokásokat sajátítanak el, toleránsabbá válhatnak, illetve a 
társadalmi normákhoz közelebb kerülhetnek. A foglalkozások 
keretében lehetőség volna a gyermekek fantáziájára építve az 
alkotóképességük kibontakoztatására (pl. mesék, történetek, 
olvasott szöveg feldolgozása bábkészítés, rajzolás, színjátszás 
formájában). Játékosan, kreativitásukat kibontakoztatva lehetőség 
nyílik hosszútávon tervezve megelőzni a kamaszkorban előforduló 
értelmetlen szabadidő eltöltés miatti csellengést, bandázást, 
rongálást. A folyamatosság érdekében kortárssegítők vagy 
önkéntesek bevonásával válhat állandóvá a csoport. A foglalkozások 
előkészítéséhez szükséges a szakmai program kidolgozása. 
Résztvevők 6-12 éves kisgyerekek, pedagógusi ajánlások alapján, 
akár korosztályokra bontva. Heti-kétheti rendszerességgel, 
alkalmanként 2 óra időtartamban.   
Teljesítés helyszínei: a járás településein az általános iskolák 
(Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Úrkút, Városlőd), Ajka 
esetében tagintézményenként tarthatóak a foglalkozások 
(Padragkút, Tósokberénd, Bakonygyepes-Ajkarendek 
városrészekben 1-1 iskola, Belvárosban 3 iskola), összesen 12 
helyszínen 
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2. „Mi leszel, ha nagy leszel?” – beszélgetések általános 
iskolásokkal: 
A hátrányos helyzetű gyermekek a családból hozott normáik miatt 
kevésbé motiváltak a képességeikhez igazodó szakma 
megtalálásához, és ezt a helyzetet nehezíti, hogy környezetükben 
meghatározóan munkanélküliek élnek, és nem kapnak kitekintést 
arra, hogy milyen szakmákban tudnák magukat elképzelni 
felnőttként. A program keretében a munkaerőpiaci lehetőségekből 
egy színes palettát lehetne felvonultatni a gyermekek előtt, melyben 
a gyerekek megtalálnák a hozzájuk közel eső foglalkozásokat, 
hivatásokat, vagy legalábbis fel lehetne kelteni az érdeklődésüket, 
motivációjukat a pályaorientáció, pályaválasztás iránt. Ennek 
érdekében osztályfőnöki órák keretében több szakma (pl. szociális 
munkás, üvegfúvó szakmunkás, hegesztő, informatikus, mérnök, 
műszerész, gépész, gyógypedagógus, orvos, fodrász, kozmetikus 
stb.) képviselői kerülnének meghívásra. A találkozások alkalmával a 
gyermekek megismerkedhetnek az adott szakmával, hivatással. A 
meghívott vendégek mesélnének élményeikről, szakmával 
kapcsolatos első benyomásaikról. Ezt követően egy kötetlen 
beszélgetésre nyílna lehetőség, mely során a gyerekek feltehetik 
kérdéseiket. A programhoz kapcsolódóan fel kellene mérni, hogy 
Ajkán, illetve az Ajkai járásban mely munkáltatók vállalnák azt, 
hogy egy-egy gyárlátogatás keretében lehetőséget biztosítanának 
arra, hogy a gyerekek „testközelből” megismerjék az adott 
szakmákat, munkakörülményeket. A program sikeréhez 
elengedhetetlen a vállalkozói szféra együttműködése, partnersége. 
A programot több szinten, különböző célzattal lehetne tartani: 
általános iskola 4. osztály: érdeklődés felkeltése 
általános iskola 6. osztály: motiváció felkeltése, pályaorientáció 
általános iskola 8. osztály: pályaválasztási döntések segítése 
Teljesítés gyakorisága: tanév alatt havi rendszerességgel 
Teljesítés helyszínei: a járás településein az általános iskolákban 
(Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Úrkút, Városlőd), Ajka 
esetében tagintézményenként tarthatóak a foglalkozások 
(Padragkút, Tósokberénd, Bakonygyepes-Ajkarendek 
városrészekben 1-1 iskola, Belvárosban 3 iskola), összesen 12 
helyszínen. 
 

3. 7-8. osztályos felzárkóztató képzés: 
A felzárkóztató képzés célja a járásban élő nyolc osztályt nem 
végzettek későbbi foglalkoztathatóságának javítása, szakképzésbe 
vonhatóságának fejlesztése, a funkcionális analfabétizmus 
leküzdése. A felzárkóztató képzés célcsoportja az általános iskola 
befejezett 6 osztállyal rendelkezők. Heti 3-4 napon keresztül napi 8 
órában két félévben behozható a lemaradásuk, és a 8 általános 
iskola elvégzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkeznének a képzés 
végén. A képzésen való részvételük szerződés keretében 
szabályozandóak, a szerződés szabályozná az ösztönző rendszer 
kereteit. 

 
II. Munkanélküliek reintegrációját támogató programok: 

 
1. A programokon résztvevők toborzása és kiválasztása: 

Mivel az alábbiakban ismertetett foglalkoztatási programok nagyban 
egymásra épülnek, valamint a programok hatékonysága érdekében 
kiemelten fontos a célcsoport motiválása a programokban való 
részvételre, és a programokban résztvevők lemorzsolódásának 
megakadályozása, így a megfelelő toborzás, valamint a 
foglalkoztatási programokon résztvevők munkanélküliek 
kiválasztása a foglalkoztatási programok lebonyolításának 
előfeltétele. A toborzásnál és a kiválasztásnál célszerű figyelembe 
venni településenként a kérdőíves felmérések és a mélyinterjúk 
eredményeit, annak érdekében, hogy körvonalazhatóak legyenek a 
célcsoportok. A toborzás során felmérhető, hogy melyik településen 
milyen igény van a csoportos foglalkozásokra, illetve hogy milyen 



   
 

 27 

helyszínen szervezhetőek a csoportos foglalkozások. A csoportos 
foglalkozások minimum létszámigénye 6-8 fő, így azokon a 
településeken, ahol nem jelentkezik a részvételre ekkora igény, 
hatékonyan nem tartható foglalkozás. Abban az esetben, ha több 
településen nem éri el a jelentkezők száma a minimum részvételi 
létszámot, úgy több település jelentkezőinek egy csoportba való 
szervezése szükséges.  
A csoportos foglalkozásokon résztvevők lemorzsolódási aránya 
csökkenthető, és a részvételi szándék növelhető, ha a csoportok 
szervezésében figyelembe vételre kerül, hogy homogén csoportokat 
alkossunk (pl. fiatal pályakezdő munkanélküliek, vagy 50 év 
felettiek).  
A toborzás és kiválasztáshoz, valamint a csoportos foglalkozások 
szervezéséhez a megfelelő szakmai koordinátori munka, valamint a 
Munkaügyi Központtal való együttműködés elengedhetetlen.  
 

2. Pályaorientáció egyéni/csoportos formában: 
Munkanélküliek számára tartandó tréning célja az egyéni orientáció, 
szakma irányultság feltérképezése, reális képességek megismerése, 
pályaismeret bővítése, pályaválasztást befolyásoló tényezők 
számbavétele, külső-belső akadályok feltárása, megoldási módok 
keresése, képzési, tanulási lehetőségek megismerése, 
szakmacsoport/szakma választása, a kívánt pálya eléréséhez 
szükséges lépések meghatározása, munkaerőpiaci szolgáltatások 
megismerése.  
Kiscsoportos formában (6-8 fő) tarthatóak az általános témák, 
egyéni tanácsadás formájában pedig konkrét, egyénre szabott 
tervet lehet készíteni.  
Kiscsoportos foglalkozások 3*2 órában, az egyéni tanácsadások 
igény szerint tarthatóak. A csoportos foglalkozások helyszíne és 
gyakorisága nagyban függ a településeken felmerült igényektől, a 
résztvevők toborzása és kiválasztása során határozható meg. Járási 
szinten a foglalkozások kb. havonta egyszer tarthatóak (különböző 
helyszíneken), 3 év alatt összesen 36 alkalommal 

 
3. Pályakorrekció:  

A program keretében azon munkanélküliek számára, akik nem 
piacképes szakmával rendelkeznek, a mentorok tanácsadással 
segítenék a képzési, tanulási lehetőségek, valamint a munkaerőpiaci 
szolgáltatások megismerését. Attól függően, hogy milyen homogén 
csoportok alkothatóak egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások 
tarthatóak.  
Kiscsoportos foglalkozások 3*2 órában, az egyéni tanácsadások 
igény szerint tarthatóak. A csoportos foglalkozások helyszíne és 
gyakorisága nagyban függ a településeken felmerült igényektől, a 
résztvevők toborzása és kiválasztása során határozható meg. Járási 
szinten a foglalkozások kb. havonta egyszer tarthatóak (különböző 
helyszíneken), 3 év alatt összesen 36 alkalommal      
 

4. Motivációs tréning: 
A tartós munkanélküliek körében a munkaerőpiacról az egyik fontos 
kirekesztő tényező a motiváció, az önbizalom és az önbecsülés 
hiánya. A motivációs tréning keretében az egyéni képességek, 
kompetenciák fejlesztése hozzájárulna a hátrányok leküzdéséhez. 
A motivációs tréningek min. 6-8 fős csoportokban tarthatóak, 6*4 
órában. A tréningek gyakorisága és helyszíne nagyban függ a 
településeken felmerült igényektől, a résztvevők toborzása és 
kiválasztása során határozható meg. 3 év alatt járási szinten kb. 8-
10 tréning tartható. 
 

5. Munkaerőpiaci tréning:  
A tréning a munkavállalást akadályozó, segítő tényezők feltárása, a 
megoldási módok kidolgozására ad lehetőséget. A tréning segít az 
önismeret növelésében, a meglévő készségek tudatosításában, az 
önértékelés erősítésében, valamint a kommunikációs készségek 
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fejlesztésében. A tréning célja a munkával kapcsolatos értékek 
tudatosítása, a munkaerőpiaci folyamatok, a helyi munkaerő-piaci 
sajátosságok, lehetőségek, munkakultúra megismertetése. Továbbá 
a tréning keretében olyan konkrét álláskeresési technikák 
sajátíthatóak el (korszerű önéletrajzírás, állásinterjúra felkészülés 
stb.) mellyel növekszik a részvevők elhelyezkedési esélye a 
munkaerőpiacon. Csoportos foglalkozások min. 8-10 fős 
csoportokban tarthatóak, 6*4 órában. A tréningek gyakorisága és 
helyszíne nagyban függ a településeken felmerült igényektől, a 
résztvevők toborzása és kiválasztása során határozható meg. 3 év 
alatt járási szinten kb. 8-10 tréning tartható. 
 

6. Munkajogi tanácsadás: 
Az egyéni munkajogi szakértői tanácsadás a munkáltatóknak és 
munkavállalóknak biztosít jogi szolgáltatást, mely során naprakész 
támogatást kap a munkát kereső, a munkában lévő alkalmazott, 
valamint a munkáltató is (pl. munkaszerződés, munkaköri leírás 
formái, egyéb juttatások, jogok-kötelességek, érdekvédelem). A 
tanácsadás igény szerint igénybe vehető az egyéni problémák 
mentén. Annak érdekében, hogy ez a szolgáltatás mindenki 
számára elérhető legyen, szükséges járási szinten biztosítani, és a 
megfelelő platformokon hirdetni az ingyenesen igénybe vehető 
munkajogi szakértői szolgáltatást. 
Egyéni tanácsadás igény szerint, havi átlagban járási szinten kb. 8 
óra   
 

7. Mentális felkészítés a munka világába való belépésre: 
A programelem célja a tartós munkanélküliek számára szervezett 
egyéni tanácsadás. 
A tartós munkanélküliség a bizonytalan anyagi helyzet és az 
elszigeteltség érzése miatt további problémák forrása, továbbá 
számos mentális problémához és családi konfliktushoz vezet. Így 
ezekben a hátrányos helyzetű családokban nem ritka pl. a családon 
belüli erőszak, a szenvedélybetegségek előfordulása sem. A 
mentális nehézségekkel küzdők nem állnak készen a munka 
világába történő integrációra. A munkaerőpiaci tréning előtt nekik 
egyéni mentálhigiénés tanácsadásra is szükségük van. A szociális 
jelzőrendszer fejlesztésével a járási településeken a mentális 
problémákkal küzdő munkanélküliek feltérképezhetők, és egyéni 
pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadással segíthetőek.  
Egyéni tanácsadás igény szerint, havi átlagban járási szinten kb. 8 
óra   
 

8. Munkavállalást segítő tanácsadás, egyéni foglalkoztatási 
mentorálás: 
A sikeres munkaerő-piaci integráció érdekében a munkába 
illeszkedést segíti az egyéni mentor biztosítása. A mentor a komplex 
programban résztvevő munkanélküliek részére egyéni kompetencia 
alapú képzési-foglalkoztatási tervet állít fel, egyéni, személyre 
szabott tanácsadással segíti, valamint folyamatos monitoringot 
biztosít a programban résztvevők részére a bevonástól a nyomon-
követési időszakig.  
Az egyéni tanácsadás mellett kulcsfontosságú a toborzásban lés 
kiválasztásban résztvevő koordinátor, a mentor, a szociális 
intézmények, a munkaügyi központ, valamint a munkáltatók közötti 
tapasztalatcsere workshop-ok formájában (félévente).   

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 

X     rendezvény 
X     képzés 

   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 



   
 

 29 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

Az alábbi költségek becsült összegek, amelyek nagyban függnek a 
foglalkoztatási programokra való igényektől, valamint a 
foglalkozásokon a célcsoport részvételi szándékától. A költségek 
pontosabb tervezéséhez az előző akcióprogramban részletezett 
igényfelmérés (kérdőívezés, és mélyinterjúk készítése) elvégzése, és 
eredményeinek összegzése szükséges, továbbá a célcsoport motiválása 
elengedhetetlen annak érdekében, hogy minél nagyobb hatékonysággal 
bevonhatóak legyenek a foglalkoztatási programokba. 
 
I. Hátrányos helyzetű iskolások felzárkóztatása: 

 
1. Kompetenciafejlesztő foglalkozások kisiskolás korú 

gyermekek számára: 
A foglalkozások hetente-kéthetente rendezhetőek meg, a járásban 
összesen 12 helyszínen (általános iskolák) a projekt 3 évében. A 
foglalkozások költségeinél tervezni kell a szakmai program 
kidolgozásának költségét, az anyagköltségeket, a foglalkozásokat 
lebonyolító szakemberek (pl. pedagógusok, fejlesztő-pedagógusok) 
díjazását, terembérleteket. 
Összesen: 10 – 11 millió Ft + áfa 
 

2. „Mi leszel, ha nagy leszel?” – beszélgetések általános 
iskolásokkal 
Várhatóan lesznek olyan szülők, akik térítésmentesen beszélnek a 
szakmájukról. Hiányszakmák esetén az előadók díjazásával 
számolni kell, illetve a csoportos gyárlátogatások költségeivel. 
A járásban összesen 12 helyszínen (általános iskolák) 3 évfolyamon 
a tanév ideje alatt havi rendszerességgel számolva 
Összesen: 12 – 14 millió Ft + áfa 
  

3. 7-8. osztályos felzárkóztató képzés: 
3 évre számolva 
becsült érték összesen: 9 – 10 millió Ft + áfa 
 

II. Munkanélküliek reintegrációját támogató programok: 
 

1. A programokon résztvevők toborzása és kiválasztása: 
A toborzás és kiválasztás költségeinél a szakmai koordinátori munka 
díjazása, valamint a foglalkoztatási programokról, szolgáltatásokról 
promóciós anyagok készítésének és terjesztésének költsége 
tervezhető 
becsült érték összesen: 1 – 2 millió Ft 
 

2. Pályaorientáció egyéni/csoportos formában: 
Munkaerőpiaci igények nyomon követése, kiscsoportos 
foglalkozások havi 3*2 órában, 3 év alatt, illetve egyéni 
tanácsadások költsége 
becsült érték összesen: 2 – 3 millió Ft + áfa 
 

3. Pályakorrekció:  
Munkaerőpiaci igények nyomon követése, kiscsoportos 
foglalkozások havi 3*2 órában, 3 év alatt, illetve egyéni 
tanácsadások költsége  
becsült érték összesen: 2 – 3 millió Ft + áfa 
 

4. Motivációs tréning: 
Járási szinten 3 év alatt kb. 8-10 tréning tartható. 1 tréning 6*4 
órás 
becsült érték összesen: 8 – 10 millió Ft + áfa 
 

5. Munkaerőpiaci tréning:  
3 év alatt járási szinten kb. 8-10 tréning tartható. 1 tréning 6*4 
órás 
becsült érték összesen: 8 – 10 millió Ft + áfa 
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6. Munkajogi tanácsadás: 
Járási szinten havi átlagban kb. 8 óra, 3 év alatt  
becsült érték összesen: 3 - 4 millió Ft + áfa 
 

7. Mentális felkészítés a munka világába való belépésre: 
Egyéni tanácsadás, járási szinten havi átlagban kb. 8 óra, 3 év alatt 
becsült érték összesen: 3 - 4 millió Ft + áfa 
 

8. Munkavállalást segítő tanácsadás, egyéni foglalkoztatási 
mentorálás 
A költségek tartalmazzák az egyéni foglalkoztatási mentorálásnál a 
mentor díjazását, a workshopok (szakmai koordinátor, mentor, a 
szociális intézmények, a munkaügyi központ, valamint a 
munkáltatók között félévente) esetén a workshopok szervezésének, 
rendezésének a költségeit  
becsült érték összesen 9 – 10 millió Ft + áfa 
 

Mindösszesen: 67 – 81 millió Ft + áfa 
2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Csoportos foglalkozások tematikái, képzési tematikák és tréning 
tematikák, workshop tematikák 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. II. félév 

3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
3 év 

3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 67 - 81 
 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)?  
0 
 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft):  
0 
 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata, Ajka Város Önkormányzata, Csehbánya, 
Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, 
Városlőd – Önkormányzatok 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
A járásban tevékenykedő vállalatok, cégek, képző intézmények, civil 
szervezetek 

 

VIII.1. akcióprogram 4. programelem: Közösségi kohéziót erősítő programok 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Közösségi kohéziót erősítő programok 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajkai járás települései:  
Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, 
Szőc, Úrkút, Városlőd, Ajka 

2.3. Projektelem célja: A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy a közösségi élet az ajkai 
járás legtöbb települése esetében gyenge, kevés az aktív 
kikapcsolódási lehetőség, a közösségi tér. A kistelepüléseken, valamint 
Ajka hátrányos helyzetű városrészeiben hiányoznak a gyermekek, 
fiatalok kikapcsolódási lehetőségei, valamint hiányoznak az idősek 
részére szervezett programok.  
A közösségi kohéziót erősítő programok célja a lakóhelyhez kötődés, 
lakókörnyezetért való felelősségvállalás erősítése, a társadalmi izoláció 
megszüntetése, a társadalmi kohézió erősítése.  
A terülten élők számára szervezett közösségi, kulturális és szabadidős 
programok elősegítik az akcióterületen élők szabadidejének hasznos és 
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kulturált eltöltését, hozzájárulnak a lakosság egészséges életmódjának 
kialakításához, szemléletformálásához, kulturális értékeinek 
megjelenítéséhez, fejlesztéséhez, a helyi közösségek, a helyi identitás 
megerősítéséhez.  
A lakókörnyezet rendezett állapotban tartása érdekében önkéntes 
alapon szervezett helyi társadalmi akciók hozzájárulnak a 
lokálpatriotizmus erősítéséhez, elősegítik az akcióterület fejlesztéséhez 
kapcsolódó értékek megőrzését, kialakítják a városrész esztétikus és 
élhetőbb környezeti képét. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

A kérdőíves felmérések, illetve a mélyinterjúk segítségével 
körvonalazódik, hogy mely településeken van jelenleg is aktív 
közösségi élet, melyek azok a települések, ahol igény van a közösségi 
élet fejlesztésére, illetve milyen közösségi programra milyen igény 
mutatkozik. Az alábbiakban felsorolt programok közül nem feltétlenül 
kerülne minden program minden településen lebonyolításra, hanem 
igény szerint településenként összeállíthatóak a helyi közösségek 
fejlesztését szolgáló programelemek. 
 
Közösségfejlesztést, és szabadidő hasznos eltöltését segítő 
programok: 
- Baba-mama klub 0-3 éves korosztály részére 

Bölcsődei férőhelyek a járásban csak Ajkán találhatóak, így 
kiemelten fontos a baba-mama klubok működtetése a 
településeken. Ajka „peremterületein” a számos szociálisan 
hátrányos helyzetű kisgyermekes szülő él, akik nem feltétlenül 
rendelkeznek azokkal a mintákkal, amik a gyermeknevelés során 
szükségesek, illetve irányadóak.  
A baba-mama klub a kisgyermekes anyukák részére kínál tartalmas 
délelőtti (1-2 órás) programot. A délelőtti órákban a kisgyermekek 
aktívabbak, valamint a többgyermekes családokban alkalmas 
időpont a baba-mama kapcsolat ápolására, mert délelőtti órákban a 
nagyobb gyermekek óvodában, iskolában vannak. A program 
keretében zenés foglalkozások szervezhetőek (mondókázással, 
játékkal egybekötve), mialatt a kisgyermekes anyukák jobban 
megismerhetik egymást, ezáltal lehetőség van olyan viszonyok 
kialakítására, mely alapot ad ahhoz, hogy a későbbiekben egymást 
segíteni tudják, felismerjék egymás problémáit és kölcsönösen 
támogathassák egymást. A zenés foglalkozások egybeköthetőek 
kötetlen beszélgetésekkel a kisgyermekek életkori sajátosságainak 
megfelelően (témák: pl. táplálkozás, játékfejlődés, mozgásfejlődés, 
napirend, konfliktushelyzetek, veszélyhelyzetek megelőzése) 
védőnői, vagy óvodapedagógusi kontrollal. A programelem célja az 
anyukák elszigetelődésének a megelőzése, az esetleges szülés utáni 
depresszión való átsegítés, társas kapcsolatok kialakítása/erősítése.   
Baba-mama klubok településenként, illetve településrészenként heti 
egy alkalommal tarthatóak, érdeklődés nagyságától függően akár 
további csoportbontásokkal. 
 

- Játszóházak, meseházak a 3-6 éves korosztály részére: 
A programelem a baba-mama klubok egyfajta folytatásának is 
tekinthető. A játszóházak, meseházak kötetlen közös játékok 
keretében fejlesztik a szülő-gyerek kapcsolatokat, illetve 
lehetőséget teremtenek a helyi közösségen belül a kisgyerekes 
szülők közötti kapcsolatok kialakítására, ápolására. A játszóházak 
keretében délutánonként lehetőség nyílna társasjátékokra, 
mozgásfejlesztő játékokra, dalok és versek tanulására. A játszóházi 
programelem keretében „meseházak” is tarthatóak, 10-15 perces 
meseolvasással egybekötve. A játszóházak, meseházak 
településenként, illetve településrészenként heti 1 alkalommal 
tarthatóak a helyi igényektől, és az érdeklődés nagyságától 
függően. 
 

- Alkotóklubok a kisiskolás korosztály részére: 
Szülő-gyermek kapcsolatot fejlesztő közös interaktív, kreatív 
foglalkozás-sorozat egy-egy téma köré szerveződve havi egy 
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alkalommal szervezhetőek, pedagógusok vagy szakmai 
koordinátorok részvételével. (pl. NLVKSZK szabadidőszervezői, 
szociális munkások, önkéntesek). A foglalkoztatások a kreatív 
alkotó munka köré épülnének. Az ünnepekhez kapcsolódva 
dekorációkat készíthetnek közösen a szülők és a gyerekek, valamint 
lehetőség nyílna játékkészítésre is, melyek otthon is egyszerűen 
elkészíthetőek, tovább alakíthatóak. A játékos feladatok fejlesztik a 
gyerekek önuralmát, kezdeményezőkészségét, önzetlenségét. A 
közös munka közben a családok megtanulnak együtt játszani, és a 
helyi közösség aktív részesévé válni. A foglalkozások célja a 
szabadidő hasznos eltöltésén keresztül a szülő-gyermek kapcsolat 
erősítése, a gyermekek megfelelő szocializációja, valamint a 
kooperatív munkatevékenység kiépítése, mely az élet más 
területein is hasznosíthatóak.    
Az alkotóklubok célcsoportjai a kisgyermekes családok, az 
alkotóklubok járási szinten településenként, Ajka esetében 
településrészenként tarthatóak havi egy alkalommal hétvégén 2-3 
óra időtartamban, a helyi igényektől, és az érdeklődés nagyságától 
függően. Az alkotóklubok vagy a települési iskolákban, vagy a helyi 
művelődési házakban tarthatóak. 
 

- Hagyományőrző foglalkozások az iskolás korosztály részére:  
Az alkotóklubokhoz hasonlóan a települések hagyományai köré 
épülve interaktív foglalkozások tarthatóak a 6-12 éves korosztály 
részére a helyben élő felnőttek, közép- ill. idős korosztály 
bevonásával, akik az adott település (Ajka esetében 
településrészek) hagyományait adhatnák tovább. A foglalkozások 
lebonyolításához nélkülözhetetlen a szakmai koordináció. A 
foglalkozások a helyi művelődési házakban kerülnének 
lebonyolításra. 
A NLVKSZK az elmúlt években a „Múltunkkal a jövőnkért” program 
keretében sikeresen bonyolított le képzési programot gyerekeknek 
üveg, képzőművészet, dráma, városfejlesztés témákban. Ennek 
tapasztalataira építve járási vagy településrészi szinten tovább 
lehetne vinni a programokat. 
Hasonlóan az alkotó klubokhoz településenként és 
településrészenként szervezhetőek a programok havi gyakorisággal 
a helyi igényektől, és az érdeklődés nagyságától függően.  
 

- Sport tevékenységek: 
A felnövekvő korosztály életminőségének javítása elérhető, 
rendszeres, tanórán kívüli sportfoglalkozások, sportrendezvények, 
sportversenyek, családi sportnapok biztosításával. A 
sporttevékenységek, csapatjátékok erősítik a közösségi 
összetartozást, identitástudatot, segítenek a belső feszültségek 
levezetésében, valamint hozzájárulnak az egészséges életmód 
kialakításához.  
Iskolaidőn kívül, délutánonként a járási települések iskoláinak 
tornatermében, vagy a települések sportpályáin korcsoportos 
sportfoglalkozások szervezhetőek (pl. nyitott tornaterem: 
asztalitenisz, kosárlabda, foci, idős korosztály részére senior-, 
prevenciós-, gyógytornák) a helyi igények tükrében, illetve a 
személyi feltételek függvényében (edzők, gyógytornászok) heti egy-
két alkalommal.  Délutánonkénti sportfoglalkozások esetén 
korosztályonkénti célcsoportok: alsó tagozatos diákok, felső 
tagozatos diákok, fiatalok, idősek. 
Sportrendezvények, sportversenyek (futóverseny, ügyességi 
verseny, kosárlabda-nap, focibajnokság, családi nap, kerékpáros 
verseny), családi sportnapok szervezhetőek a járási településeken a 
helyi sportegyesületek, valamint a testnevelő tanárok bevonásával.   
Járási településenként és Ajka esetében településrészenként 
szervezhetőek a sportrendezvények, sportnapok havi gyakorisággal 
tavasztól őszig, hétvégénként. 
 

- „Kamasz-klub” – beszélgetős klubok: 
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A beszélgetős klubokban lehetőség nyílik arra, hogy a kamaszok az 
őket érintő és érdeklő témákat (barátság, család, szeretet, 
szerelem, lelki problémák (félelem, elfogadás, megbocsátás), testi 
problémák, egészség, táplálkozás, iskola, siker, pénz, stb.) 
megvitassák egymással és szakemberekkel. A kamaszok 
családtagjaikkal, szüleikkel, nevelőikkel nem merik, vagy nem 
akarják megbeszélni az őket foglalkoztató kérdéseket, így a 
beszélgetéseknek a moderátora lehet „külső szakember”, akár 
felsőoktatási intézményben szociológia vagy pszichológia szakos 
fiatal hallgató, vagy önkéntes kortárs segítő, akiben megbíznak a 
fiatalok, és nyíltan mernek beszélni előtte. A klubok lehetőséget 
adnak az aktuális érzések, problémák kifejezésére, a belső 
feszültségek csökkentésére, elősegítve ezzel a pozitív irányú 
viselkedésváltozást. A pozitív élmények növelhetik a fiatalok 
önbizalmát, önértékelését, belső erőforrásaikat mozgósíthatják. A 
beszélgetések a peremhelyzetben lévő kamaszoknak a közösségbe 
való beilleszkedésben, valamint a pozitív közösségi élmények 
megszerzésében segíthetnek. Érdeklődés szerint akár korosztályi 
csoportbontásban is tarthatóak a beszélgető-klubok.  
Célcsoport: 11-15 és 16-20 éves fiatalok, a foglalkozások max. 10 
fős csoportokban, max. 2 óra időtartamban tarthatóak. 
Járási településenként és Ajka esetében településrészenként 
szervezhetőek a beszélgetős klubok kétheti gyakorisággal a helyi 
igényektől, és az érdeklődés nagyságától függően.  
 

- Filmklubok: 
A filmklubok alkalmával filmvetítésekre és a filmvetítések után a 
látottak – az aktuális téma szakembereivel történő – közös  
feldolgozására, megbeszélésére nyílik lehetőség. A filmklubok 
korosztályonként tarthatók, a különböző – korosztály szintjéhez 
igazodó – tematikák feldolgozásával, minden korosztálynak az őket 
érintő témájú filmekkel. Megfelelő tematikájú filmekkel, 
dokumentumfilmekkel, illetve a közös interaktív feldolgozás során a 
fiatalok szemléletmódja, gondolkodásmódja tágítható, tudásszintje 
növelhető, miközben elősegíti a fiatalok közösségbe való 
beilleszkedését, valamint a fiatalok szabadidejének hasznos és 
kulturált eltöltését. 
Célcsoport1: 6-12 éves korosztály: tanulságos mesék 
Célcsoport2: történelmi dokumentumfilmek a 12-18 éves 
korosztálynak 
Célcsoport3: tudományos témájú dokumentumfilmek a 12-18 éves 
korosztály számára 
Célcsoport4: irodalmi-erkölcsi témájú filmek (pl. irodalmi művek 
feldolgozásai) 
A járási településeken a filmklubok helyszínei lehetnek a helyi 
művelődési házak, vagy az általános iskolák. 
A filmklubok célcsoportos-tematikus bontásban kéthetente 
tarthatóak, alkalmanként 3-4 órában a helyi igényektől, és az 
érdeklődés nagyságától függően.         
 

- Főzőklub: 
A közös főzés együttesen megélt élményként közelebb hozza az 
embereket egymáshoz. A konyha életünk meghatározó helyszíne, 
gyakran közeli kapcsolataink kiépítésének, elmélyítésének színtere.  
A főzőklub keretein belül lehetőség nyílik az egészséges és 
takarékos főzési technikák megismerésére és gyakorlatban történő 
kipróbálása. Egy-egy kurzuson a résztvevők számos hasznos 
ötlettel, tippel lesznek gazdagabbak, hogyan spórolhatnak időt és 
pénzt a konyhában, miközben egészséges ételekkel ismerkedhetnek 
meg, és megtapasztalhatják, hogy az ételek milyen széles skálája 
készíthető el. A főzőklubban az alapanyagok megismerésétől, 
felhasználási módjainak kipróbálásáig, a főzési praktikákon és 
receptcserén keresztül a résztvevők nemcsak hasznos 
tapasztalatokat cserélhetnek, de a közösen eltöltött szabadidő 
élményével gazdagodhatnak. A főzőklubokban elkészített ételeket 
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elfogyaszthatják. 
A hatósági előírások betartásával a járásban jelenleg egyedül Ajkán, 
a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola tankonyháján 
bonyolítható le a program.  
Ajkán, a PA-CI program keretében hasonló program már 
lebonyolításra került, 10 alkalommal, 16 fő részvételével, ennek 
tapasztalatai beépíthetőek a főzőklub tervezésekor. 
Egy-egy főzőklub 3-4 órát vesz igénybe a receptek elkészítésével 
együtt, és havonta tartható 8-10 fő részvételével, akár tematikusan 
is, minden időszakban az idényjellegű alapanyagok felhasználása 
köré építve a foglalkozásokat.  
 

- Szülő klub: 
A szülőklub részben önsegítő csoportként működik, részben 
szakemberek (pl. védőnő, mentálhigiéniés szakemberek) által 
irányított beszélgetések révén a szülők saját tapasztalataik alapján 
tanácsot tudnak adni egymásnak az élet különböző területein: 
gyermeknevelésben, szülő gyermek kapcsolat erősítésében és 
mélyítésében, a háztartásvezetésben, életmód vezetési stratégiák 
megtanításában, az egészséges életmód kialakításában, családi 
programok hasznos eltöltésében, szabadidős programok 
szervezésében. A szülőklubok 2 órás időtartamban, 8-10 fő 
részvételével. 
Járási településenként és Ajka esetében településrészenként a 
szülőklubok havi gyakorisággal szervezhetőek a helyi igényektől, és 
az érdeklődés nagyságától függően. 
 

- "Cseverészde" - Egyedülállók Klubja:  
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az ellátási 
területén működteti a „Cseverészdét”. A klub találkozási lehetőséget 
kínál azoknak az egyedül élő felnőtteknek, akik napjaikat 
magányukban töltik, valamint alkalmat biztosít arra, hogy hasonló 
helyzetben levő „társaikkal” közös élményeket nyújtó 
beszélgetésekkel, programokkal oldják a magány adta 
elszigeteltségüket. A klubfoglalkozások kereti között igény szerinti 
érdeklődés alapján tematikus beszélgetések, közös játékok, 
ünnepnapok megünneplés szervezhető. Településenként a 
művelődési házakban, vagy a civil szervezetek által használt 
helyiségekben tarthatóak a klubfoglalkozások.    
A szolgáltatás járási szintre való kiterjesztésével az idős 
egyedülállók számára lehetőséget biztosítana a szabadidő hasznos 
eltöltésére, kapcsolatok kialakítására, közösségépítésre. 
 

- Településfejlesztési helyi társadalmi akciók megszervezése:  
A járásban működő helyi civil szervezetek segítségével a 
településeken, településrészeken településfejlesztési akciók 
szervezhetők, amelyek hozzájárulnak a helyi identitástudat 
fejlesztéséhez, az esztétikus városrészi kép és az élhetőbb 
környezet kialakításához, valamint elősegítik a lakók környezetéhez 
való felelős viszonyának kialakítását. A társadalmi akciók 
kiterjedhetnek a közösségi terek (közösségi terek, parkok, 
játszóterek, iskola, óvoda) rendszeres karbantartására, 
gondozására, szelektív hulladékgyűjtési akciókra, virágosítási 
akciókra, allergén-növények irtására, közösségi kertek kialakítására. 
Járási településenként és Ajka esetében településrészenként a helyi 
társadalmi akciók havi 1 alkalommal szervezhetőek a civilek 
aktivitásától függően. 
A társadalmi akciókhoz kapcsolódóan a közösségi térhasználat 
kultúráját elfogadtató, szemléletformáló előadások, rendezvények, 
foglalkozások tarthatóak minden településen 1-1 alkalommal. 
 

- Civil fórumok: 
Ajkán erős a civil szervezetek jelenléte, és az ő általuk szervezett 
programok, rendezvények igen népszerűek. Ajkán közel 70 civil 
szervezet tevékenykedik, ebből 40-et fog össze a Civil Szervezetek 
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Szövetsége.  A járás településein különböző mértékű aktivitás 
jellemzi a civil szervezeteket. A civil szervezetek 
együttműködésének elősegítése érdekében hasznosnak bizonyulna 
rotációs alapon minden járási településen, valamint Ajka esetében 
városrészenként civil fórumokat tartani (összesen 16-ot), ahol a 
járási civil szervezetek bemutatkozhatnának, megosztanák 
egymással a tapasztalataikat, jó gyakorlataikat. Mivel a civil 
szervezetek a helyi közösségek mozgatórugói, a közösségi kohéziót 
erősítő programok tervezésébe, szervezésébe, és monitoringjába 
hatékonyan bevonhatóak akár a civil fórumok révén is.   

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 

   építés     
X     gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
X     rendezvény 
X     képzés 

   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

A programelem költségeit nagyban az határozza meg, hogy az 
igényfelmérések alapján a közösségi programokra mekkora igény 
merül fel járási szinten, illetve hogy a civil és az önkéntesek milyen 
szinten vonhatóak be a programok szervezésébe. A költségek 
meghatározása becslésen alapul, körvonalazzuk a felmerülő költségek 
fajtáit, és hozzávetőlegesen megbecsüljük a programelemek 
hozzávetőleges összköltségét. A költségek pontosabb tervezéséhez az 
igényfelmérés (kérdőívezés, és mélyinterjúk készítése) elvégzése, és 
eredményeinek összegzése szükséges. 

 
1. Baba-mama klub: 0-3 éves korig:  

Költségek típusa: előkészítési költségek (a projektelem promóciós 
költségei (pl. plakátok), a foglalkozásokhoz szükséges eszközök, 
játékok beszerzése), óvodapedagógusi, védőnői koordináció 
településenként/Ajka településrészenként igény szerint heti 1 
alkalom, 3 év alatt járási szinten összesen kb. 15 – 17 millió Ft 
+ áfa 
 

2. Játszóházak, meseházak a 3-6 éves korosztály részére:  
Költségek típusa: előkészítési költségek (a projektelem promóciós 
költségei (pl. plakátok), a foglalkozásokhoz szükséges eszközök, 
játékok beszerzése), óvodapedagógusi koordináció 
településenként igény szerint heti 1 alkalom, 3 év alatt járási 
szinten összesen kb. 15 – 17 millió Ft + áfa 
 

3. Alkotóklubok a kisiskolás korosztály részére: 
Költségek típusa: előkészítési költségek (a projektelem promóciós 
költségei (pl. plakátok), a foglalkozásokhoz szükséges anyagok 
költsége, témák meghatározása, koordinátorok díjazása, 
terembérlet 
településenként/Ajka településrészenként igény szerint havi 1 
alkalom, 3 év alatt járási szinten összesen kb. 9 – 10 millió Ft + 
áfa 
  

4. Hagyományőrző foglalkozások az iskolás korosztály részére: 
Költségek típusa: előkészítési költségek (a projektelem promóciós 
költségei (pl. plakátok), a foglalkozásokhoz szükséges anyagok 
költsége, témák meghatározása, szakmai koordináció.  
településenként/Ajka településrészenként igény szerint havi 1 
alkalom, 3 év alatt járási szinten összesen kb. 9 – 10 millió Ft + 
áfa 
 

5. Sport tevékenységek 
Költségek típusa:  
délutánonkénti sportfoglalkozások: sporteszközök beszerzése, 
iskolai tornatermek bérlése, sportoktatók-edzők díja 
településenként/Ajka településrészenként igény szerint heti 1 
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alkalom, 
sportrendezvények: szervezés költsége, ajándéktárgyak, érmek, 
ellátmány  
településenként/Ajka településrészenként igény szerint havi 1 
alkalom, 3 év alatt járási szinten összesen kb. 30 – 32 millió Ft 
+ áfa 
 

6. „Kamasz-klub” – beszélgetős klubok: 
Költségek típusa: előkészítési költségek (tematikák meghatározása, 
toborzás), terembérlet, szakmai koordinátorok díjazása 
településenként/Ajka településrészenként igény szerint kéthetente, 
3 év alatt járási szinten összesen kb. 8 – 9 millió Ft + áfa 
 

7. Filmklubok: 
Költségek típusa: előkészítési költségek (toborzás, plakátok, 
tematikák meghatározása), terembérlet, eszközbérlet vagy 
eszközbeszerzés (projektor, vetítővászon, laptop, filmek), 
koordinátorok és az aktuális témákban a filmklubokra meghívott 
szakemberek díjazása 
településenként/Ajka településrészenként igény szerint kéthetente, 
3 év alatt járási szinten összesen kb. 12 – 14 millió Ft + áfa 
 

8. Főzőklubok: 
költségek típusa: előkészítési költségek (toborzás, plakátok, 
„főzőklub-témák” meghatározása), terembérlet, főzéshez szükséges 
eszközök beszerzése, alapanyagok beszerzése, „séfek”, szakácsok, 
koordinátorok munkadíja 
Mivel a főzőklub lebonyoltására hatósági előírások vonatkoznak, 
egyedül Ajkán bonyolítható le a program havi 1 alkalommal, 3 év 
alatt összesen kb. 3 – 4 millió Ft + áfa 
 

9. Szülő klub: 
költségek típusa: előkészítési költségek (toborzás, plakátok, 
tematikák meghatározása), terembérlet, védőnő, mentálhigiéniés 
szakemberek, koordinátorok munkadíja 
településenként/Ajka településrészenként igény szerint havi 1 
alkalommal, 3 év alatt járási szinten összesen kb. 4 – 5 millió Ft 
+ áfa 
 

10. "Cseverészde" - Egyedülállók Klubja 
költségek típusa: előkészítési költségek (toborzás, plakátok), 
koordinátorok/szervezők munkadíja 
településenként/Ajka településrészenként igény szerint havi 1 
alkalommal, 3 év alatt járási szinten összesen kb. 3 – 4 millió Ft 
+ áfa 
 

11. Településfejlesztési helyi társadalmi akciók megszervezése:  
költségek típusa: előkészítési költségek (toborzás, plakátok, 
tematikák meghatározása), a társadalmi akciókhoz kapcsolódó, 
karbantartáshoz szükséges munkaeszközök, szerszámok 
beszerzése, (szemeteszsákok, ásó, kapa, gereblye, kanna, festék, 
stb.), növényültetéshez fák, cserjék, növények költsége, 
szemétszállítási díjak, koordinátorok díjazása 
településenként/Ajka településrészenként igény szerint a helyi 
társadalmi akciók havi 1 alkalommal szervezhetőek a civilek 
aktivitásától függően, 
Szemléletformáló akciók, rendezvények minden 
településen/településrészen 1-1 alkalommal tarthatóak 
3 év alatt járási szinten összesen kb. 18 – 20 millió Ft + áfa 
 

12. Civil fórumok 
költségek típusa: 16 db fórum rendezvényszervezésének költségei 
(catering, terembérlet) összesen kb. 3 – 4 millió Ft + áfa 
 

1– 12. programok mindösszesen kb. 130 – 147 millió Ft + áfa 



   
 

 37 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

- Csoportos foglalkozások, klubok részletes tematikái, tanulmánytervei 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. II. félév 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

3 év 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 130 -147  
 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

0 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

0 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata, Ajka Város Önkormányzata, Csehbánya, 
Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, 
Városlőd – Önkormányzatok 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
járásban tevékenykedő civil szervezetek,  
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Herend Környéki 
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

VIII.1. akcióprogram 5. programelem: Mentális problémák kezelését segítő és egészségi 
állapot javítását célzó programok 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Mentális problémák kezelését segítő és egészségi állapot 
javítását célzó programok 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajkai járás települései:  
Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, 
Szőc, Úrkút, Városlőd, Ajka 
 

2.3. Projektelem célja: A járásban élő lakosok mentális problémának a mérséklése, illetve az 
egészségi állapotának javítása, különös tekintettel a prevenciós 
szolgáltatásokra, szűrési programokra.  
A programelem célja az egészséges életmód kialakítása a célterületen 
élő családok körében, szemléletformáló akciókkal, szűrővizsgálatokkal, 
alternatív egészségügyi és közösségi szolgáltatások biztosításával. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

Mentális problémák kezelését segítő és egészségi állapot 
javítását célzó programok: 
 
1. „Csellengők”:  

A csellengő, vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú 
gyermekek részére különösen fontos a prevenció, a szabadidő 
értelmes eltöltésének, a szabadidős tevékenységek biztosítása 
annak érdekében, hogy a belső energiáik a megfelelő mederbe 
terelődjenek, belső feszültségeik mérséklődjenek. Ezáltal 
elkerülhető, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok ne a rongálással, 
vandalizmussal, alkohollal, drogokkal kompenzáljanak. A program 
segíti a veszélyeztetett gyermekek lakókörnyezeten kívüli 
önállóságának ösztönzését, szociális tanulását, a világról kialakult 
képének kitágításával, élmények szerzésével. 
A „Csellengők” program a járásban élő iskoláskorú gyermekek 
számára biztosítana térítésmentesen nappali felügyeletet sport- 
illetve egyéb foglalkoztatások révén, valamint nyári táborok révén. 
A nappali/délutáni felügyelet településenként igény szerint 
szervezhetőek, heti 2-3 délután. 
A nyári táborok igénytől függően akár több csoportban 
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párhuzamosan tarthatóak (a táborok célcsoport-specifikusan is 
szervezhetőek pl. kézműves tábor, sporttábor, hagyományőrző 
tábor, a járás nyújtotta adottságokra alapozva). a táborok a diákook 
nappali felügyeletét biztosítanák, 6 héten keresztül. Az 
érdeklődéstől függően korosztályi bontásban is tarthatóak. 
 

2. Pszichológiai egyéni tanácsadás: 
Igény szerint térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás a járás 
településein élőknek, családi konfliktusok, iskolai konfliktusok, 
szenvedélybetegségekkel összefüggő problémák megoldásában. 
Annak érdekében, hogy a pszichológiai egyéni tanácsadás minden 
rászoruló számára elérhető legyen, szükséges járási szinten 
biztosítani és a megfelelő platformokon hirdetni az ingyenesen 
igénybe vehető pszichológiai tanácsadási szolgáltatást. 
Egyéni tanácsadás igény szerint, havi átlagban járási szinten kb. 8 
óra 

 
3. Egészséges életmód terjesztését biztosító programok: 

A programok célja, hogy hozzájáruljanak a lakosság egészséges 
életmódjának kialakításához, szemléletformálásához.  
Közösségi programok, családi napok keretében egészséges 
életmódhoz kapcsolódó szemléletformáló játékos, interaktív 
foglalkozások, és/vagy egészségügyi tanácsadások tarthatóak 
tematikusan (pl. egészséges táplálkozás, egészséges környezet, 
egészségmegőrzés, sport és rekreáció szerepe az egészséges 
életmód kialakításában, stb.). A foglalkozások, illetve a 
tanácsadások célja az egészséges életmód kialakításához szükséges 
ismeretek átadása, szemléletformálás. A foglalkozásokon, 
egészségügyi tanácsadásokon szóróanyagok kerülnének kiosztásra 
az adott egészségügyi témákhoz kapcsolódóan (pl. prevenció, 
szűrések fontossága, egészséges táplálkozás, sport szerepe az 
egészség megőrzésében, stb.). 
 

4. Prevenció, szűrés, egészségi állapot felmérések: 
Közösségi programok, sportrendezvények, családi napok alkalmával 
a szemléletformáló akciókhoz kapcsolódóan különböző 
szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre kerülne sor. 
A szűrések fontossága vitathatatlan a lakosság egészségi 
állapotának megőrzésében. A betegségek korai felismerése a 
későbbi kezeléseket egyszerűsítheti, nagyobb esélyt ad a súlyosabb 
következmények elkerülésére, vagy a teljes gyógyulásra, mintha a 
beteg a tünetek és panaszok megjelenése miatt fordult volna 
orvoshoz. 
A szűrési programok, illetve az egészségi állapotfelmérések 
esetében az a tapasztalat, hogy az idősebb korosztály 
felülreprezentált, mivel az aktív korú lakosság hétköznapokon 
munkaidőben nem tud részt venni ezeken a programokon. Így két 
csoportra bontható a szűrési programok célcsoportja: 
célcsoport1: idős korosztály – szűrési programok hétköznapokon, 
délelőtti órákban szervezhetőek 
célcsoport2: aktív korúak – szűrési programok, egészségnapok 
családi napok keretében hétvégéken szervezhetőek  

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 

X    rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 

X     marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

1. „Csellengők”:  
Költségek típusa:  
Nappali felügyelet biztosítása: közösségi helyiségekben, 
felügyelettel, településenként igény szerint heti 2-3 alkalommal 
délutánonként Terembérlet, sporteszközök beszerzése, játékok 
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beszerzése. 
Nyári táboroztatás: előkészítési, szervezési költségek, 
anyagköltségek, sporteszközök költségei, napi 4-szeri étkeztetés. 
Felmerült igényektől és létszámtól függően évi 6 héten keresztül 
3 év alatt járási szinten összesen kb. 40 - 41 millió Ft + áfa 
 

2. Pszichológiai egyéni tanácsadás: 
Járási szinten havi átlagban kb. 8 óra 3 éven keresztül 
Összesen kb. 3 – 4 millió Ft + áfa 
 

3. Egészséges életmód terjesztését biztosító programok: 
költségek típusa: egészséges életmóddal kapcsolatos anyagok 
összeállítása, szóróanyagok elkészítése és terjesztése 
foglalkozások, tanácsadások megtartása negyedévente 1 
alkalommal, településenként/településrészenként igény szerint 
Összesen kb. 3 – 4 millió Ft + áfa 
 

4. Prevenció, szűrés, egészségi állapot felmérések: 
költségek típusa: szűrővizsgálatok szervezése, rendezése 
negyedévente településenként 
Összesen kb. 3 – 4 millió Ft + áfa 

 
1-4. programelemek mindösszesen: 49 – 53 millió Ft + áfa 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

- Táborok, előadások, foglalkozások részletes tematikái 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. II. félév 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

3 év 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 49 - 53 
 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

0 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

0 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata, Ajka Város Önkormányzata, Csehbánya, 
Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, Öcs, Szőc, Úrkút, 
Városlőd – Önkormányzatok 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
járásban tevékenykedő civil szervezetek,  
Egészségügyi intézmények 
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VIII.2. akcióprogram: Padragkút település részközpont kialakítása, 
rehabilitációja 

2. Akcióprogram 

1. A akcióprogram leírása 

1.1. Az akcióprogram 
címe Padragkút település részközpont kialakítása, rehabilitációja 

1.2. Az akcióprogram 
leírása, célja és 
indokoltsága 

A padragkúti városrészben nincs kimondottan településrészi központ, 
mivel hosszan elnyúló település és eddig erre alkalmas központi 
területet a bánya foglalta el. Szükséges közösségi találkozási helyre 
alkalmas tér kialakítása, a közösségi célú intézmények elhelyezése, 
közösségi élettér biztosítása. Ennek megvalósításához a volt 
szénbánya területén található, magántulajdonú ingatlanok 
tulajdonjogát kell megszerezni, majd ezután a területet rekultiválni 
szükséges. A közösségi célra alkalmatlan bánya-épületeket le kell 
bontani.  
Kulturális- és egyéb közösségi tevékenység céljára kialakítandó 
parkosított terület létrehozása a cél, amely hosszú távon biztosítja a 
helyet a civil szerveződéseknek, mindemellett igény szerint 
fejleszthető. 
Az Ajka-Padragkúti Művelődési Ház közel 40 éve készült el. Szükséges 
az intézmény külső homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, 
vizesblokkok gépészet felújítása, azaz teljes külső és belső felújítása. 
A tetőre szerelt napelemes rendszer révén áramtermelés biztosítható 
lenne. Ennek révén az épület energiafelhasználása 30-35% 
csökkenthető. A felújítás során jelentősen javul az művelődési 
intézmény színvonala. Az épület már most is otthont nyújt 
könyvtárnak, egyesületeknek és a közösségi élet központja, de 
érdemes további funkciókat kialakítani. Így pl udvaron játszóhelyek, 
játszótér, palánkok, esetleg grafitishely, fiataloknak közösségi térként. 
A klímabarát és energiatakarékos építészeti megoldások, illetve 
lehetőség szerint a megújuló energia-források használatának 
alkalmazásával az intézménybe látogató tanulók lakosok környezeti 
szemlélete is változik. 
A terület átalakítása során figyelemmel kell lenni az utca másik 
oldalán lévő szociális bérlakások tömbjére is, így egy komplex 
beavatkozásnak tartalmaznia kell a tömb felújítását, energetikai 
korszerűsítését, vezetékhálózatok és a környezetének rendezését. A 
jelenlegi szociális bérlakásokat központi kazán fűti, mely egy 
rendszeren van az orvosi rendelővel is. A mérés jelenleg nem 
megoldható. Ennek átrendezés lenne szükséges. Közbiztonság miatt a 
terület kamerázása is indokolt. 

1.3. akcióprogram 
elemek 

6. Padragkút település részközpont kialakítása  
 
7. Művelődési ház energetikai fejlesztése, külső-felső felújítása, 

funkciók bővítése 

1.4. Az akcióprogram 
megvalósításának 
számszerűsíthető 
eredményei a 
gazdasági életet 
leginkább fellendítő 
mutatók tekintetében! 

Településközpont kialakítása érdekében kisajátítási eljárás keretében 
az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése. – területszerzés (m2) 
A megszerzett – volt szénbánya terület – rekultivációja (m2) 
Bányászati emlékek elhelyezése, (db) 
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2) 
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO2 
egyenérték) 
Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység) 
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1.5. Az akcióprogram 
illeszkedik-e a megyei 
gazdaságfejlesztési 
részprogramhoz.  

Igen 
4. prioritás A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció 
mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése. (A 
megye városai és várostérségei legyenek képesek az új kihívásokhoz 
alkalmazkodni összehangolt, integrált fejlesztések eredményeképpen. 
A helyi társadalmak fejlesztése járuljon hozzá a közösségek 
érdekeinek érvényesítéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához.) 
1.4.1. A városok és falvak demográfiai problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 
1.4.2. Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi 
funkcióinak erősítése 
1.2.2. Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív 
és megújuló energiahasznosításána k elősegítése, intézmények 
energiaracionalizáló fejlesztései, alkalmazkodás a klímaváltozás 
hatásaihoz a városokban 
Indoklás: 
Szegregátummal veszélyeztetett városi területeken az ott élők 
életkörülményeinek javítása, és szegregátum megszüntetése. 
Az önkormányzat elkötelezett az energiaracionalizálást, klímavédelmet 
szolgáló beavatkozások megvalósítása mellett. A beruházás révén 
jelentősen csökkenthető az energiafelhasználás és a CO2 kibocsátás. 
Mint oktatási intézmény a felújítás révén szélesebb társadalmi réteg 
felé tudja kommunikálni az energiatakarékosság elveit. 

1.6. Érinti-e az 
akcióprogram 
megvalósítása az 
alábbi 
tématerületeket? 
Húzza alá, hogy 
melyeket! 
(Több is aláhúzható!) 

Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 
Kutatás+Fejlesztés+Innováció,  
CO2 kibocsátás csökkentés, megújuló energia 
Oktatás és képzés 
Szegénység és szegregáció csökkentés 

1.7. Tartalmaz-e az 
akcióprogram 
intézményi fejlesztést. 
Amennyiben igen, adja 
meg az intézmény 
tulajdonosát, 
fenntartóját és 
működtetőjét! 

Igen 
 
Nem 
 
Tulajdonos: Ajka város Önkormányzata 
Fenntartó: Ajka város Önkormányzata 
Működtető: Ajka város Önkormányzata 

1.8. Az akcióprogram 
előkészítettsége, a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
rendelkezésre állása 

1.8.1. Előkészítettség foka: projektötlet 
 
1.8.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
Részletes megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmány 
Konkrét beavatkozási tervek, ütemtervek, kertészeti tervek, 
rekultivációs tervek, környezetalakítási tervek, 
Építészeti tervek, gépészeti tervek 
 
1.8.3. Ebből rendelkezésre áll: 
stratégia 

1.9. Az akcióprogram 
hatóterülete 
 
Válaszát indokolja! 

Megyehatáron átnyúló: nem 
Megyei 
Kistérségi/Járási 
Több településre kiterjedő 
Egy településre kiterjedő 
 
Indoklás: A településrészen kialakult társadalmi problémák kezelése 
és közösségi tér létrehozása a volt ipari terület hasznosítása révén 
valósítható meg. 
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1.10. Adja meg az 
akcióprogram 
megvalósítási 
helyszínét  

1.10.1. Település(ek): Ajka 
 
1.10.2. Járás(ok): 

 

VIII.2. akcióprogram 1. programelem: Padragkút település részközpont kialakítása 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Padragkút település részközpont kialakítása  

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka város 

2.3. Projektelem célja: A padragkúti városrészben településrészi központ létrehozása, 
közösségi terek kialakítása, volt szennyezett iparit terület 
újrahasznosítása. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

A volt bányaterületen az önkormányzat közfunkciókat biztosító 
városközpontot tervez, mely által olyan közcélú „zöld” városközpont 
jöhet létre, melyen sport és szabadidős létesítmények helyezhetők el, 
közösségi rendezvények bonyolíthatók le. A tervezési terület Ajka-
Padragkút városrész súlypontjában, Csékút és Padrag határán, az 
egykori két településrész között helyezkedik el, központi helyen 
található, a Padragi út (7309. j. Ajka-Pula összekötő út), mentén. 
Padragkúton igazi közösségi tér és városrészközpont, valamint ahhoz 
tartozó funkciók nincsenek. A terület centrális elhelyezkedése, és nagy 
beépítetlen fejlesztésre váró területe jó adottságokat jelent egy hiányzó 
padragkúti központ létrehozására. 

 

A tömb közterületekkel 
lehatárolt, beépített és 
beépítetlen területekkel 
tagolt terület, melynek belső 
gazdasági ingatlanjai 
közforgalom elől elzártak, 
csak magánútról közelíthetők 
meg. 
A területet délről határolja a 
városrész egyik legújabb 
közterülete, a Barátság utca 
észak-nyugati folytatása a 
Marx Károly utcáig. Az utcák 
hegyesszögű csatlakozásánál 
teresedések alakultak ki, 
melyek nem töltenek be igazi 
térfunkciót.  
A terület egy része az 
egykori Bakonyi Erőmű Rt. 
Padragi bánya (Táncsics és 
Hunyadi altáró) elnevezésű 
6,3 ha nagyságú üzemi 
területe volt 2001. 
augusztusáig.  

Az iparterületen volt a bánya kiszolgáló létesítményei közül a 
meddőtöltő, a fűrésztelep, a különböző gépjavító és egyéb műhelyek, 
üzemcsarnokok, a transzformátorállomás, továbbá a bánya 
irodaépülete, a közösségi épülete és a fürdőépület. 
A volt szénbánya különleges adottsága a terület terepviszonyában 
rejlik. A Padragi úthoz viszonyítva a bánya belsejéhez képest a 
szintkülönbség több méter (kb. 4 m). A volt bányaterület az üzem 
2001. évi bezárása után szabálytalan alakú és különböző nagyságú 
telkekre került felosztásra. A bányaterület közepén egy közel négyzet 
alakú telek is kialakításra került, melyet a 10792/11 hrsz-ú legnagyobb 
telek vesz körül. A bánya déli részéhez csatlakozó egykori kiszolgáló 
épületek, közösségi épületek, mint a fürdőépület, a társasházzá 
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alakított volt irodaépület, a volt buszmegálló és a főporta épület telkei a 
rajta álló épületekkel arányos telkek.  
A legmagasabb épület a fürdőépület 4 szintes épülete mellette a magas 
téglaépítésű kémény is meghatározó településképi elemet jelent a 
területen. 
A fürdőépület mellett található a nemrég felújított, családok átmeneti 
otthonaként funkcionáló társasház, mely – a terepadottságok miatt – a 
Padragi út felül 2, déli irányból pedig 3 szintes. Ebben a társasházban 
20 lakás került kialakításra. Az épület mellett parkoló is épült, díszpark 
és bányász emlékhely kialakításával együtt. 
A padragkúti városrészközpont kialakítására irányuló fejlesztésként, 
első lépésben a zárványként lakóterületek közé ékelődött gazdasági 
terület átstrukturálására kell sort keríteni, mely a csatlakozó, 
lakóterületnek kijelölt beépítetlen területeket is érinti a déli 
területrészen. A kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kertvárosias 
lakóterületre, valamint településközpont vegyes területre, zöldterületre 
változott. Utóbbi zöldterület úgy került kialakításra, hogy az új 
többfunkciós közpark a Padragi út irányába meghosszabbításra került, 
belefoglalva a többszintes épületek előtti teret is. 
Az önkormányzat a teljes volt bányaterületen közfunkciót biztosító 
városközpontot tervez, ezért a korábbi kertvárosias lakótelkek és 
településközpont vegyes területek helyett a teljes területre 
zöldterületet kíván kialakítani. Jelenleg a terület magánkézben van, 
tulajdonosa felszámolási eljárás alatt van. Az önkormányzat szeretné a 
területet megvásárolni.  
A leromlott települési környezet átalakítása során a felújításnak ki kell 
terjednie a terület közlekedési rendszerére is, így a kerékpárutak, 
járdák kialakítására. Kerékpárút építendő: a barnamezős terület és az 
iparos út környékén,valamint a Csertelep felé. 
 
Fejlesztési elemek: 

− Földterület vásárlás, ingatlan nyilvántartási rendezése a 
területnek. 

− kármentesítés 
− közösségi terek megtervezése a helyi közösség bevonásával 
− közösségit erek kialakítása 
− zöldterület rendezés 
− kerékpár és járda építése 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 

X   építés     
X   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
X   rendezvény 

 képzés 
 innovációs tevékenység 

X   tanulmánykészítés 
 marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

200.000.000 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

− kertészeti tervek 
− Megvalósíthatósági tanulmányok 
− Megosztási és telekalakítási vázrajzok 
− úttervek 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. október 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

18 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
200 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

10% 
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3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
20 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Civil szervezeteke, egyesületek 

 

VIII. 2. akcióprogram 2. programelem: Művelődési ház energetikai fejlesztése, külső-
felső felújítása, funkciók bővítése 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Művelődési ház energetikai fejlesztése, külső-felső felújítása, 
funkciók bővítése 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka város 

2.3. Projektelem célja: 
 

Az energiatakarékos épület a használó szempontjából gazdaságosabb, 
olcsóbb üzemeltetést, a környezet szempontjából pedig kisebb CO2 
kibocsátást, tehát kisebb légszennyezést jelent, ami népegészségügyi 
és ökológiai szempontból is kívánatos alapkövetelmény. 
A cél az, hogy minél kevesebb anyagi ráfordítással emelkedjék az 
épület komfortfokozata, és egyben csökkenjen az épület 
energiafelhasználása. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

Az Ajka-Padragkúti Művelődési Ház közel 40 éve készült el. Szükséges 
az intézmény külső homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, 
vizesblokkok gépészet felújítása. A tetőre szerelt napelemes rendszer 
révén áramtermelés biztosítható lenne. Ennek révén az épület 
energiafelhasználása 30-35% csökkenthető. A felújítás során jelentősen 
javul az művelődési intézmény színvonala. A klímabarát és 
energiatakarékos építészeti megoldások, illetve lehetőség szerint a 
megújuló energia-források használatának alkalmazásával az 
intézménybe látogató tanulók lakosok környezeti szemlélete is változik. 
Az épület már most is otthont nyújt könyvtárnak, egyesületeknek és a 
közösségi élet központja, de érdemes további funkciókat kialakítani. Így 
pl udvaron játszóhelyek, játszótér, palánkok, esetleg grafitishely, 
fiataloknak közösségi térként. Az érintett intézmény  személyi 
állományt is meg kell majd erősíteni és fel kell készíteni. 
 
A terület átalakítása során figyelemmel kell lenni az utca másik oldalán 
lévő szociális bérlakások tömbjére is, így egy komplex beavatkozás 
során a tömb felújítását, energetikai korszerűsítését, vezetékhálózatok 
és a környezetének rendezését is meg kell oldani. 
A jelenlegi szociális bérlakásokat központi kazán fűti, mely egy 
rendszeren van az orvosi rendelővel is. A mérés jelenleg nem 
megoldható. A lakásokban teregetnek így túl sok a pára a lakások 
penészednek. A hangos zene zavarja a környező épületek lakóit. 
Életüket a lakók részben az utcán élik. Ennek átrendezés lenne 
szükséges. Közbiztonság miatt a terület kamerázása is indokolt. 
 
A leromlott települési környezet átalakítása során a felújításnak ki kell 
terjednie a terület közlekedési rendszerére is, így a kerékpárutak, 
járdák kialakítására.  
 
Fejlesztés elemei: 
Külső hőszigetelés 
Elavult nyílászáról korszerű nyílászárókra való cseréje 

− Vizesblokkok felújítása 
− épületgépészet korszerűsítése, cseréje 
− napelemes rendszer tetőre történő szerelése, mely az 

áramtermelést biztosítaná. 
Játszóhelyek, játszótér létesítése 
Fiatalok közösségi tereinek kialakítása 
Bérlakás felújítása 



   
 

 45 

Közterületek rendbetétele 
Járda és kerékpárút építése 
Fűtési rendszerek korszerűsítése. 
Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

X     építés     
X     gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 

   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

50.000.000 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Épületgépészeti dokumentáció 
Tervek 
Úttervek, 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2015. október 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

12 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
50 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

15 % 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

7,5 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
- 
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VIII.3. akcióprogram: Csingervölgy komplex fejlesztése  

3. Akcióprogram 

1. A akcióprogram leírása 

1.1. Az akcióprogram 
címe Csingervölgy komplex fejlesztése 

1.2. Az akcióprogram 
leírása, célja és 
indokoltsága 

A projekt célja Csingervölgy területén szociális típusú rehabilitáció 
megvalósítása, területek rendezése, közösségi programok, 
lakóépületek felújítása, új szolgáltatások kialakítása. Iskolai 
programok. A területen indokolt a főúthálózat rekonstrukciója, 
kerékpárút kiépítésével együtt, mely jelentősen gyorsíthatja a 
közlekedést. A közterületek megújításával élhetőbb települési 
környezet alakulhat ki. Jelentős számú bérlakás található a területen, 
melyek felújítása elengedhetetlen a terület megújításához. 
Indokoltsága: szegregátummal veszélyeztetett terület, funkcióhiányos 
és társadalmi összetételét tekintve inkább a szegény és 
mélyszegénységben élők célterülete. 

1.3. akcióprogram 
elemek 

1. Csinger városrész szociális városrehabilitációja 
 
2. Csingervölgy rehabilitáció - Csingeri kerékpárút  

 
3. Csingervölgy rehabilitáció – Feketegyémánt u, Felsőcsingeri u.. 
és Vájár u. utca felújítása 

1.4. Az akcióprogram 
megvalósításának 
számszerűsíthető 
eredményei a 
gazdasági életet 
leginkább fellendítő 
mutatók tekintetében! 

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m2) 
(1000 m2) 
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO2 
egyenérték) 
Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység) (kb: 20 
lakóegység) 
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km) (3 km) 
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) (2 km) 

1.5. Az akcióprogram 
illeszkedik-e a megyei 
gazdaságfejlesztési 
részprogramhoz.  

Igen 
4. prioritás A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció 
mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése. (A 
megye városai és várostérségei legyenek képesek az új kihívásokhoz 
alkalmazkodni összehangolt, integrált fejlesztések eredményeképpen. 
A helyi társadalmak fejlesztése járuljon hozzá a közösségek 
érdekeinek érvényesítéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához.) 
1.4.1. A városok és falvak demográfiai problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 
1.4.2. Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi 
funkcióinak erősítése 
1.2.2. Az energiagazdálkodás racionalizálása, a települések alternatív 
és megújuló energiahasznosításána k elősegítése, intézmények 
energiaracionalizáló fejlesztései, alkalmazkodás a klímaváltozás 
hatásaihoz a városokban. 
 
Indoklás: 
Szegregátummal veszélyeztetett városi területeken az ott élők 
életkörülményeinek javítása, és szegregátum megszüntetése. 
Az önkormányzat elkötelezett az energiaracionalizálást, klímavédelmet 
szolgáló beavatkozások megvalósítása mellett. A beruházás révén 
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jelentősen csökkenthető az energiafelhasználás és a CO2 kibocsátás. 
Mint oktatási intézmény a felújítás révén szélesebb társadalmi réteg 
felé tudja kommunikálni az energiatakarékosság elveit. 

1.6. Érinti-e az 
akcióprogram 
megvalósítása az 
alábbi 
tématerületeket? 
Húzza alá, hogy 
melyeket! 
(Több is aláhúzható!) 

Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 
Kutatás+Fejlesztés+Innováció,  
CO2 kibocsátás csökkentés, megújuló energia 
Oktatás és képzés 
Szegénység és szegregáció csökkentés 

1.7. Tartalmaz-e az 
akcióprogram 
intézményi fejlesztést. 
Amennyiben igen, adja 
meg az intézmény 
tulajdonosát, 
fenntartóját és 
működtetőjét! 

Igen 
 
Nem 
 
Tulajdonos: Ajka város Önkormányzata 
Fenntartó: Ajka város Önkormányzata 
Működtető: Ajka város Önkormányzata 

1.8. Az akcióprogram 
előkészítettsége, a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
rendelkezésre állása 

1.8.1. Előkészítettség foka: projektötlet 
 
1.8.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
Részletes megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmány 
Konkrét beavatkozási tervek, ütemtervek, kertészeti tervek, 
rekultivációs tervek, környezetalakítási tervek, 
Építészeti tervek (engedélyezési és kiviteli tervek) 
 
1.8.3. Ebből rendelkezésre áll: 
stratégia 

1.9. Az akcióprogram 
hatóterülete 
 
Válaszát indokolja! 

Megyehatáron átnyúló: nem 
Megyei 
Kistérségi/Járási 
Több településre kiterjedő 
Egy településre kiterjedő 
 
Indoklás: A településrészen kialakult társadalmi problémák kezelése 
és közösségi tér létrehozása a volt ipari terület hasznosítása révén 
valósítható meg. 

1.10. Adja meg az 
akcióprogram 
megvalósítási 
helyszínét  

1.10.1. Település(ek): Ajka 
 
1.10.2. Járás(ok): 

 

VIII.3. akcióprogram 1. programelem: Csinger városrész szociális városrehabilitációja  

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Csinger városrész szociális városrehabilitációja 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka város 

2.3. Projektelem célja: Csingervölgy területén szociális típusú rehabilitáció megvalósítása, 
területek rendezése, közösségi programok, lakóépületek, bérlakások 
felújítása, új szolgáltatások kialakítása, Iskolai programok, mely révén 
a terület Ajka város egyik megújult színvonalas lakóterületévé válna. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

Alsócsinger a völgy hagyományosan szegényebb része, itt eredetileg is 
egyszerű vájároknak építették a bányászlakásokat. Alsócsinger a 
Központi telepet, a Vájár utcát és a Felsőcsingeri utat foglalja magába. 
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Alsócsinger egyik jellegzetes része a négy nagyobb épületegyüttesből 
álló Központi telep, ami a csingervölgyi bányászat irányító 
központjának készült. A XIX. százdaban készült a bányaigazgató 
részére egy ötszobás lakás, ami mára már üresen áll. A központi iroda 
– ami a XX. század elején épült – ma üresen, elhagyatottan áll 
Alsócsingerben, ez a terület legveszélyesebb épülete. Jelentős számú 
bérlakás található a területen, melyek felújítása elengedhetetlen a 
terület megújításához. 

Börköskút Alsócsinger végén található, az itt épített 28 lakás eredetileg 
vájároknak épült. A lakások még ma is lakottak. Börköskút 
Csingervölgy egyik legszegényebb része. Az épületek állapota egészen 
jó, néhányat még fel is újítottak, de a településrész rossz híre miatt 
mégis alacsony státusú. Börköskúthoz tartozik a Vájár utca vége is, ez 
mára talán egész Ajka legszegényebb lakórésze, nagyrészt roma 
lakókkal. 

A régi középületek, szolgáltatások túlnyomó része fokozatosan 
megszűnt: a településrészen mára csupán egy helyi egyesület által 
használt közösségi ház, egy kápolna, illetve a temető és a ravatalozó 
található. A bánya volt épületei néhány kivétellel üresen állnak, a többit 
ipari tevékenységre használják fel. 

A városrész szolgáltatási és intézményi ellátottsága alacsony fokú. A 
városrészben megszűnt a bolt, az alapfokú oktatás, és az egészségügyi 
ellátás is. Szolgáltatásként megemlítendő, hogy bolt hiányában 
kenyeres kocsi („mozgó bolt”) közlekedik, ami minden hétköznap (kb. 
2-3 óra alatt) bejárja az egész völgyet. Csingervölgyben az oktatási 
intézmények közül a Bercsényi Miklós Szakképző iskola és kollégium 
működik, viszont mivel a kollégium megszűnt, a bejáró diákok és a 
helyi lakosok között állandósult a konfliktushelyzet. 

Csingervölgy infrastrukturális ellátottsága jónak mondható, a víz (és 
szennyvíz), a villany, a gáz, a telefon gyakorlatilag mindenhova be van 
vezetve. Az utak állapota azonban meglehetősen rossz, a járdák 
állapota is hasonlóan rossznak mondható (Alsócsingerben teljesen 
hiányzik). Bár Csingervölgyben viszonylag jó a buszközlekedés, viszont 
iskolaidőben naponta mintegy 400 diák ingázik a szakközépiskolába, 
közel annyi, mint a teljes településrész lakossága, így mindent 
összevetve, a Belvárossal a közlekedési kapcsolatai a városrésznek 
gyengének mondhatók. 

Csingervölgyet kettősség jellemzi: egyrészt nagy arányban jelen 
vannak a bányászmúltból adódóan a régi elhanyagolt, lepusztult és 
sokszor lakatlan épületek. Akadnak köztük lakóházak szép számmal, de 
a bánya és az üveggyár által felhagyott épületek száma is 
kiemelkedően nagy. Ezek az épületek nagyrészt évek óta üresen állnak 
és statikai állapotuk miatt már kisebb-nagyobb mértékű felújítás nélkül 
használhatatlanok. Másrészt az elhagyatott ipari területeket és a 
barnamezős területeket részben ellensúlyozza a természeti környezet 
hangsúlyos jenléte a városrészben. 

Alsócsingeren az épületek állapota közepes összképet mutat, egyes 
esetekben inkább rossznak minősíthető. Teljesen felújítottat csak a 
Központi telepen találni. A Felsőcsingeri úton, az iskola mögött található 
Csingervölgy legromosabb és legveszélyesebb épülete, ami régen a 
bánya egyik irodaépülete volt (ma önkormányzati tulajdon). Ezeknek 
már csak a falai és a födémei állnak, belül inkább egy szeméttelepre 
hasonlít és egy fa is nőtt benne, ami a tetőt tette tönkre. Jelentős 
számú bérlakás található a területen, melyek felújítása elengedhetetlen 
a terület megújításához. 

A területen indokolt a főúthálózat rekonstrukciója, kerékpárút 
kiépítésével együtt, mely jelentősen gyorsíthatja a közlekedést. A 
közterületek megújításával élhetőbb települési környezet alakulhat ki. 

2013.-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építész Urbanista és az ELTE 
szociológus hallgatóival közösen megkezdődött egy helyzetfeltárás. 
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Ennek révén javaslatot fogalmaztak meg egy lakókkal közösen 
megvalósítható teleprehabilitációs kisléptékű környezetfejlesztési 
program megvalósítására. (garázsfestések, közös mintájú tárolóhelyek 
kialakítása… Stb)  

A kihasználatlan, üresen álló ipari épületekben, lehetőség adódhatna 
arra, hogy szociális lakásokat alakítsanak ki. A leendő lakók 
bevonásával a tervezésbe és az építésbe elérhető lenne a kötődés a 
lakáshoz, hogy azok állapota ne romoljon le. Az önkormányzati lakások 
aránya 1% alatti. A városrészben a kétszobás lakások aránya a 
legmagasabb, tehát ez a típus tekinthető dominánsnak. A városrészben 
kiugróan magas – a városrészek közül a legmagasabb – az alacsony 
komfort fokozatú lakások aránya, a komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya, valamint az egyszobás lakások aránya. A 
rehabilitáció során célszerű megvizsgálni azt, hogy mely célcsoportot 
célszerű hosszú távon a településrészre vonzani, és ennek megfelelő 
színvonalú és méretű lakások kialakítását kell ösztönözni. Ajkán 
jelentős számú üzem van, melyeknek magasabban kvalifikált dolgozói 
rétegének – amennyiben a szociális problémák, és megközelíthetőség 
rendezésre kerül – vonzó lakóterülete lehetne. 

Csingervölgyben a lakók mintegy kétharmada már évtizedek óta itt él, 
a többsége középkorú, vagy nyugdíjas. A környékhez, a bányához 
erősen kötődő lokálpatrióták szívesen maradtak itt, de sok esetben 
nyugdíjas korukra költöztek Viktortelepre. A gyönyörű környezet, 
csendes és tiszta levegőjű környék egyébként a kisgyerekes 
családoknak is optimális. Az Alsócsingerre költözés elsődleges oka az 
ingatlanok alacsony ára, valamint a kellemes természeti környezet. Az 
aktív lakók többsége Ajkára jár dolgozni, csak ott van munkalehetőség. 

Csingervölgy szociális városrehabilitációs program részeként: 
• szociális bérlakások felújítása, kialakítása 
• megújított leromlott épületállomány funkcióval történő 

megtöltésére 
• közterületek rendezésére 

kerülne sor. 
2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 

X     építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

350.000.000 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Engedélyezési tervdokumentációk 
Kertészeti terv 
Kiviteli terv 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. október 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

36 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
350 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

0% 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

0 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
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részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Civil szervezeteke, egyesületek, lakók 

 
 

VIII.3. akcióprogram 2. programelem: Csingervölgy rehabilitáció - Csingeri kerékpárút 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Csingervölgy rehabilitáció - Csingeri kerékpárút 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka város 

2.3. Projektelem célja: 3 km elsősorban hivatásforgalmi (lakosok elérjék Ajka távolabbi 
területein található vállalatait) kerékpárút építése, mely turisztikai 
célterületet is kiszolgál. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

A projekt illeszkedik a Csingeri városrész városrehabilitációjához. A 
tervezési terület Ajka délkeleti városrészén található. A Bartók Béla 
utca Ajka város egyik fő közlekedési útvonaláról, a 7309 számú Ajka -
Pula összekötő útról ágazik le déli irányban. Ez az utca vezet 
Csingervölgy felé, amely városrésznek (a barnaszénnek köszönhetően) 
fontos szerepe volt Ajka fejlődésében. A bányák bezárása hátrányosan 
hatott a környék életére, az épületek és közterületek leromlottak. Az 
érintett terület szolgáltatásai elköltöztek, bezártak. Az utóbbi néhány 
évben történt változások teremtették meg újra az igényt a környék 
fejlesztésére, ezúttal azonban turisztikai szempontból. A kerékpáros 
forgalom a Bartók Béla utcán jelentősen megnövekedett, ezt az utcát 
használják a Kab-hegyi kirándulóközpont megközelítésére. A VERGA 
Zrt. 2013 évben kiépítette a Kab-hegyi erdei kerékpáros útvonalat. A 
területen található az Ajkai Szakképző Központ Bercsényi 
tagintézménye, ahova jelentős számú diák is jár. A kerékpárút 
kiépítésével, a kerékpáros forgalom növekedésével egyrészt segítjük a 
városrészben lakók közlekedését, másrészt lehetőséget teremt új 
szolgáltatások betelepedésére is. A kerékpárút mellett az út felújítását, 
szociális városrehabilitációs programok lebonyolítását tervezi a város. 
A tervezett útszakasz a 7309 számú Ajka-Pula összekötő út 1+160 km 
szelvényében lévő körforgalmú csomópontjától déli irányban a Bartók 
Béla utca, Feketegyémánt utca és a Felsőcsingeri utca vonalán, 
mintegy 3,0 km hosszúságban haladna és érné el a Bercsényi Miklós 
Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény bejáratát. 
A helyszíni bejárások során is megfigyelhető volt, hogy a kerékpáros 
forgalom jelentős, kiépítetlen hálózat nélkül is. Az útszakaszon a 
gépjárművek a megengedettnél nagyobb sebességgel való haladása 
veszélyessé teszi a kerékpárral való közlekedést, amely jelenleg csak 
az útburkolaton lehetséges. A kerékpárosok közkedvelt célpontja a 
Kab-hegy, amelynek a várossal való összeköttetését a Bartók Béla út 
biztosítja.  
A tervezett, több mint 3,0 km hosszú szakasz kiépítésével a térségi, 
külterületi kerékpáros infrastruktúra jelentősen bővül. A tervezett 
nyomvonalra vonatkozóan „C” hálózati szerepkörű kerékpárút 
tervezhető, amely regionális és településen belüli helyi célokat köt 
össze. Csinger városrész kerékpárút (közvetve a városközpont) közötti 
útvonal, mint fontos hálózati elem, jelenleg hiányzik. A tervezett 
kerékpárút kiépítésével a jelenlegi hálózat jelentősen bővül déli 
irányba. 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 

X     építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 
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2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

100.000.000 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Engedélyezési tervdokumentáció 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. január 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

12 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
100 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

15% 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

15 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Civil szervezeteke, egyesületek 

 

VIII.3. akcióprogram 3. programelem: Csingervölgy rehabilitáció – Feketegyémánt u, 
Felsőcsingeri u. és Vájár u. utca felújítása 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Csingervölgy rehabilitáció – Feketegyémánt u, Felsőcsingeri u. 
és Vájár u. utca felújítása 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka város 

2.3. Projektelem célja: 
 

2 km útfelújítás, mely Csinger városrészt összeköti a belvárossal, 
biztosítva ezzel a rugalmas munkába járás lehetőségét. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

A projekt illeszkedik a Csingeri városrész városrehabilitációjához. Ma 
Csingervölgynek két része van: Alsócsinger és Viktortelep (illetve régen 
ide tartozott Felsőcsinger is, ami északkeletre, az Úrkúti út közelében 
helyezkedett el). 
Csingervölgy városrész a város egyik legrégebbi területe. A terület 
együtt fejlődött és hanyatlott a bányászattal. A bányák közelébe a 20-
as években Viktor-telep, Kripton házak, Élmunkás lakótelep épült ki. Az 
oktatáshoz kapcsolódóan Vájáriskola épült, mely ma szakmunkás és 
szakközépiskola. A bányák bezárásával településrészen jelentős 
felhagyott területek alakultak ki. Az üzemi épületek egy részében 
kisebb vállalkozások telepedtek, más részük az enyészetté vált. A 
területen lakosságcsere indult el. A terület megközelítése csak a Fekete 
gyémánt utcán lehetséges. Innen közelíthető meg a Parkerdő mely a 
város rekreációs és turisztikai területe is. A HM VERGA Zrt. erdei 
iskolát, bemutatóházat, és erdei kerékpárút-hálózatot alakított ki a 
területen. 

− A területen indokolt a főúthálózat rekonstrukciója, kerékpárút 
kiépítésével együtt, mely jelentősen gyorsíthatja a közlekedést. 
A közterületek megújításával élhetőbb települési környezet 
alakulhat ki. A projekt a rehabilitációt segíti a közlekedés 
fejlesztésével. 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 

X     építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
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projektjavaslat 
 alapján) 
 

   marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

120.000.000 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

kiviteli terv, (folyamatban van a készítése) 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. január 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

12 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
120 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

15 % 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

18 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
- 
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VIII. 4. akcióprogram: Szakképzett munkaerő térségben történő biztos – 
lakhatás, képzés, szakképzés, közlekedés (paktum). 

4. Akcióprogram 

1. A akcióprogram leírása 

1.1. Az akcióprogram címe Szakképzett munkaerő térségben történő biztos 
– lakhatás, képzés, szakképzés, közlekedés 
(paktum). 

1.2. Az akcióprogram leírása, célja 
és indokoltsága 

Ajka város munkaerő szükségletének kielégítése.  
Ajka város gazdasági szervezetei a  válságot követően 
fejlődésnek indultak, megrendeléseik mennyisége 
folyamatosan nő. A szakemberek elvándorlása 
jellemzővé vált az elmúlt időszakban, a 
munkanélküliek rétegét felszívta a közmunka program. 
A városban megjelent a szakember-hiány illetve a 
munkaerő hiánya. A munkaerő kereslet jelenleg eléri a 
300 főt, melynek 40%-a magasan kvalifikált, 
elsősorban műszaki végzettségű mérnök iránti 
kereslet. A városban és a járásban jelenleg nem áll 
rendelkezésre megfelelő számú keresett műszaki-, a 
szakmunkás és a betanított munkás munkavállaló. A 
helyi foglalkoztatási problémák megoldását nehezíti, 
hogy a munkaerő-felesleggel eddig rendelkező  
térségekben új beruházások indultak, melyek fel- és 
elszívták a munkaerőt a magas munkanélküliségi 
rátával rendelkező térségekből. Az Ajkán működő 
gazdasági társaságok nem tudnak kiemelkedő 
ajánlatot kínálni a távolabbi térségben élő, motivált 
potenciális munkavállalók számára, így 
„intézményesített összefogási” keretek között 
szükséges a hiányzó munkavállalók helyben történő 
munkavállalásának elősegítése, ösztönzése.    

1.3. akcióprogram elemek 
 

1. Intézményesített Paktumszervezet létrehozása 
és működtetése. A munkaerő-piac szereplőinek 
(önkormányzat, gazdasági szervezetek, 
munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil 
szervezetek) együttműködése a munkaerő-
igény kielégítése érdekében. Irányító Hatóság 
tevékenységének kiterjesztése a 
foglalkoztatással összefüggő döntések 
meghozatalára. 

2. Paktum- menedzsment létrehozása a 
foglakoztatás bővítése, valamint a munkaerő 
tartós, helyi foglalkoztatása érdekében. 
(Letelepedés elősegítése, helyi közösségbe 
való beilleszkedés elősegítése, helyi 
szolgáltatások, közszolgáltatások 
igénybevételének elősegítése). 

3. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat helyi 
szintű összehangolása a munkaerő 
kompetenciáinak fejlesztésével, felnőttképzési 
programokban való részvétel ösztönzésével. 

1.4. Az akcióprogram 
megvalósításának 
számszerűsíthető eredményei a 
gazdasági életet leginkább 

Foglalkoztatási Paktum szervezet megerősítése, a 
Paktum-dokumentumok újratárgyalása, 
célrendszerének felülvizsgálata, cselekvési tervének 
átdolgozása. 1 db Foglalkoztatási Paktum dokumentum 
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fellendítő mutatók tekintetében! 
 

létrejötte min.20 paktumtaggal. 
A Paktum szervezet döntéseit meghozó Irányító 
Csoport tagjainak megválasztása, szervezeti működési 
szabályzat átdolgozása. 
Paktum menedzsment létrehozása az FP által 
meghatározott célrendszer és az ICS által elfogadott 
cselekvési terv megvalósítására. A menedzsment 
akkreditációja (minőségbiztosítása) annak érdekében, 
hogy a szükséges pályázatokon sikerrel részt 
vehessen. Minimum 3 tagú menedzsment 
foglalkoztatása a munkaerő-piaci és foglalkoztatási 
projektek megvalósítása érdekében. 
Legalább 3 munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása a 
menedzsment segítségével: 
a.) toborzás a járás településein,  
b.) térségi álláshely-feltárás, elhelyezés,  
c.) munkaerő kompetenciafejlesztése. 
 
Legalább 3 elemből álló szolgáltatáskosár kialakítása a 
potenciális munkavállalók számára: 

a.) térségi munkaerő-piaci információk nyújtása 
b.) állami mobiltási támogatások igénybevételének 

elősegítése 
c.) lakhatási alternatívák feltárása a járás 

településein, ezek közvetítése, lakhatáshoz 
kötődő szerződéskötések elősegítése 

 
Paktum szervezet térségi tevékenysége: 
Az önkormányzatok segítségével a munkaerő 
feltárása, képességeinek felmérése, munkaerő-piaci 
kompetenciáinak fejlesztése, állásfeltárás, a munkaerő 
elhelyezése. 
Szabad lakásállomány feltárása a városias és falusias 
környezetben, eladó falusi ingatlanok felmérése, 
hasznosítási terv készítése, lakóingatlanok kiajánlása a 
lakhatás céljából az ide költözni szándékozó munkaerő 
részére.  
A Járási Szintű Foglalkoztatási Paktum működtetésére 
a GINOP  intézkedéseire kívánunk pályázatot 
benyújtani. 

1.5. Az akcióprogram illeszkedik-e  
a megyei gazdaságfejlesztési 
részprogramhoz.  

 
Igen 
 
Indoklás: A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével 
(Foglalkoztatási Paktumokra vonatkozó 
részprogramok) 
 

1.6. Érinti-e az akcióprogram 
megvalósítása az alábbi 
tématerületeket? Húzza alá, hogy 
melyeket! 
(Több is aláhúzható!) 

 
 
 
Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 
Kutatás+Fejlesztés+Innováció,  
CO2 kibocsátás csökkentés, megújuló energia 
Oktatás és képzés 
Szegénység és szegregáció csökkentés 

1.7. Tartalmaz-e az akcióprogram 
intézményi fejlesztést. 
Amennyiben igen, adja meg az 

Igen 
 
Nem 
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intézmény tulajdonosát, 
fenntartóját és működtetőjét! 

 
 
Tulajdonos: 
 
Fenntartó: 
 
Működtető: 
 

1.8. Az akcióprogram 
előkészítettsége, a 
megvalósításhoz szükséges 
dokumentumok rendelkezésre 
állása 

1.8.1. Előkészítettség foka  
A 2013-as Foglalkoztatási Paktum felülvizsgálata 
megtörtént, a Paktum szervezet megújítása, az új 
szereplők bevonása folyamatban van. 
 
 
1.8.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
Foglalkoztatási Paktum megállapodása 
Irányító Csoport ügyrendje 
Irányító Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata 
Minőség Irányítási Rendszer (MIR) 
 
 
1.8.3. Ebből rendelkezésre áll: 
Foglalkoztatási Paktum megállapodása 
Irányító Csoport ügyrendje 
Irányító Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
 

1.9. Az akcióprogram hatóterülete 
 
Válaszát indokolja! 

Megyehatáron átnyúló 
Megyei 
Kistérségi/Járási 
Több településre kiterjedő 
Egy településre kiterjedő 
 
Indoklás: 
A munkaerő toborzása elsősorban a járás településein 
valósul meg, a járásban található gazdasági 
szervezetek munkaerő kereslete és igénye alapján. 
Abban az esetben, ha ez járási szinten nem elégíthető 
ki, úgy megyehatáron átnyúló elemmel bővül.  
 

1.10. Adja meg az akcióprogram 
megvalósítási helyszínét (település 
ÉS járás)! 

1.10.1. Település(ek): Ajka, Úrkút, Városlőd, Kislőd, 
Csehbánya, Halimba. 
 
1.10.2. Járás(ok): Ajkai Járás 
 

 

VIII.4. akcióprogram 1. programelem: Paktum menedzsment létrehozása a 
Foglalkoztatási Paktum célkitűzéseinek megvalósítására 

4. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

 
Paktum menedzsment létrehozása a Foglalkoztatási Paktum 
célkitűzéseinek megvalósítására 
 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka 

2.3. Projektelem célja: 
 

Paktum menedzsment létrehozása az FP által meghatározott 
célrendszer és az ICS által elfogadott cselekvési terv megvalósítására. 
A menedzsment akkreditációja (minőségbiztosítása) annak érdekében, 
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hogy a szükséges pályázatokon sikerrel részt vehessen.  
 
A menedzsment felállításának célja az Irányító Csoport döntéseinek 
végrehajtása, a munkaerő-kereslet és kínálat összeegyeztetése, a 
foglalkoztatás elősegítése. A paktum Szervezeteknek lehetősége nyílik 
a 2014-2020 közötti tervezési időszakban a Paktum keretein belül 
működő projektek megvalósítására, melyet minden esetben a 
munkaerő-piaci szükségletek alapján jelöl ki a Paktumszervezet. A 
projektek megvalósítása érdekében  ki kell dogozni a Minőségirányítási 
Rendszert. 
 
A menedzsment összetett feladatot lát el: 
Foglalkoztatást elősegítő projektek dolgoz ki a Paktum szervezet 
számára. 
A foglalkoztatás megvalósítására pályázatot készít és nyújt be, illetve 
bonyolít le 
Szolgáltatásokat nyújt (munkaerő-piaci szolgáltatások, lakossági 
szolgáltatások a munkavállalás ösztönzése terén) 
Munkaerő-piaci szolgáltatás:  

− toborzás, álláshely-feltárás,  
− munkaeő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása, 

munkavállalók kompetenciájának javítása 
− Munkaerő feltárása 
− potenciális munkavállalók szükséges felnőttképzési 

programokba való bevonása 
 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

 
Minimum 3 tagú menedzsment foglalkoztatása a munkaerő-piaci és 
foglalkoztatási projektek megvalósítása érdekében. 
Legalább 3 munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása a menedzsment 
segítségével: 
a.) toborzás,  
b.) álláshelyfeltárás, elhelyezés,  
c.) munkaerő kompetencia fejlesztése. 
Legalább 3 elemből álló szolgáltatáskosár kialakítása a potenciális 
munkavállalók számára: 

a.) munkaerő-piaci információk nyújtása 
b.) állami mobiltási támogatások igénybevételének elősegítése 
c.) lakhatási Alternatívák feltárása, közvetítése, szerződéskötések 

elősegítése 
 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

 
   építés      
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 

X   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

 
2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

15.600.000 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Foglalkoztatási Paktum megállapodása 
Irányító Csoport ügyrendje 
Irányító Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata 
MIR (Minőségirányítási kézikönyv a szolgáltatások nyújtásához) 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

2.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2015. IV. negyedév 
 
2.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
folyamatos 
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3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

2.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
31. 200 e Ft 
 
2.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
20% 
 
2.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
6.240 e Ft 
 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

2.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
2.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
A Paktumot aláíró gazdasági társaságok 
Ajkait Befektetési Kft 
Kristály-völgy Egyesület (mukaerő-piaci szolgáltatások) 
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VIII. 5. akcióprogram: Halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztatásba 
való bevonása, munka világába történő vezetése 

5. Akcióprogram 

1. A akcióprogram leírása 

1.1. Az akcióprogram 
címe 

Halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztatásba való bevonása, 
a munka világába történő visszavezetése 
 

1.2. Az akcióprogram 
leírása, célja és 
indokoltsága 

Az EMESE program az Esély-Munka- ÉletmiNŐség pályázatcímből 
alkotott mozaikszó, amely elsősorban a nehéz helyzetben élő nők 
életminőségének javítására dolgozott ki a Kristály-völgy Egyesület. 
A programot pályázati formában a Norvég Civil Támogatási Alap 
közepes projekt kiírására nyújtották be.  
A programmal a nehéz helyzetben lévő nők helyzetén holiszikus 
szemlélettel kívánnak változtatni, amelyben az önfenntartás 
elősegítése mellett hangsúlyt helyeznek az egyén fejlesztésére, 
motiválására. A program alapvető célja, hogy az öngondoskodást 
készség, képesség szinten igyekezzen átadni a nehéz helyzetben 
lévő nőknek, akik a megszerzett tudás segítségével képessé válnak 
belső erőforrásaikat mozgósítva javítani saját és családjuk 
helyzetén.  
A szociális területen és a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatását, önkéntes tevékenységet szervező civil szervezetek 
tapasztalata alapján a Kristály-völgy Egyesület kapcsolatba került 
egy olyan célcsoporttal, melynek száma folyamatosan nő a 
városban, és teljes mértékben azonosítható demográfiai, társadalmi 
státuszuk alapján a szegénység illetve a mélyszegénység szinte 
minden ismérve. Kisgyermekeit egyedül nevelő nők, családi erőszak 
áldozatai, vagy 50év felettiek, akik pénztelenek (22 eFt 
jövedelem/hó), alultápláltak, 
inkább rezsit fizetnek, mint étkeznek, nincsenek tisztában 
lehetséges kedvezményeik igénybevételével, esetleg hajléktalanok.  

1.3. akcióprogram 
elemek 

A program városi és települési adaptálása során nagyon fontos a 
mélyszegénységben élők élethelyzetének, mindennapi 
problémáinak, problémamegoldó képességének ismerete ahhoz, 
hogy az egyéni motivációk alapján bevonhatóak legyenek a 
programba. Nagymértékben jellemző rájuk a tanult tehetetlenség, 
ami nagyon sok esetben akadályozza az életminőség 
megváltoztatását.   

- A célcsoport tagjainak kiválasztása:  
Egységes szempontrendszert szükséges kidolgozni  a 
kiválasztás folyamatához, melyben szükséges figyelembe 
venni a segélyezés jelenlegi módját, a bevonandó résztvevő 
élethelyzetét, motiváltsági fokát. Legrászorultabbak 
(kisgyermekesek, egyedülállók), kevésbé rászoruló, de 
motiválható vagy fejleszthető stb.   

- Az önkormányzatokkal történő együttműködés keretében 
parlagon lévő területek, kiskertek bevonása a projektbe, 
ahol zöldség, gyümölcs, fűszernövény termesztését végzi a 
célcsoport. A megtermelt terményeket saját 
megélhetésükre fordítják, megtanulják tartósítani, hogy az 
élelmezésük egy részére ne legyen gond. A megtermelt 
felesleget egy jól kidolgozott szempontrendszer alapján 
értékesítik, amiből kiegészítő jövedelmük keletkezik. 

- Vetőmagok, szerszámok, alapanyag biztosítása az első 
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évben.  
- Tanfolyamok szervezése az önellátás erősítésére: tartósítás, 

fűszernövény-feldolgozás, főzőtanfolyam, kenyérsütés. 
- Táplálékallergiásoknak és egészségügyi problémákkal 

küzdőknek jogi segítség nyújtása adókedvezmények 
igénybevételére. 

- Munkahelyfeltárás: Ajka városban és környékén jelenleg 
300 betöltetlen álláshely van, ezek között nagy számban 
keresnek alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 
betanított munkásokat is, így jelenleg amennyiben 
egészségi vagy mentális állapotuk megengedi illetve 
megfelelő motivációval rendelkeznek, biztosan tudnak 
munkát vállalni.  

- Személyiségfejlesztés: érdekérvényesítő képességük 
fejlesztése érdekében fejleszteni kell kommunikációs 
képességüket, javítani önképüket, önértékelésüket, 
segítséget kell nyújtani reális célok kitűzésében. 

- Önkéntesek segítségével szívességi használtruha turkáló 
létrehozása, ahol jó minőségű gyermekruhák, játékok 
gyűjthetők, csökkentve ezzel kiadásaikat. A gyűjtött 
használtruhát a települési igényektől függően havonta egy 
alkalommal a falugondnoki autók bevonásával a járás 
településeire lehet szállítani, és közművelődés vagy 
önkormányzati intézményekben meg lehet szervezni az 
adományosztást. Az adományok adminisztrációjának 
folyamatát az önkormányzatok dolgozzák ki.  

- Tanácsadás: havonta vagy igény szerint találkozhatnak 
jogásszal, gyermekpszichológussal, szupervízorral, 
mediátorral vagy igényük szerinti szakemberrel. A 
szakemberek tanácsadási napjait alkalom szerint a 
településeken kell biztosítani.  
Járási szintű Szociális Szövetkezet létrehozása  
Ajka Város Önkormányzata a volt városgazdálkodási 
szervezet mára már leromlott állapotú üvegházait kívánja 
hasznosítani az önfenntartásra ösztönző EMESE program 
adaptálásával. Az üvegházban egynyári virágokat, 
fűszernövényeket, növényeket termeszthetnek, melyet a 
szociális szövetkezet keretében értékesíthetnek. A járási 
településeken bevont résztvevők gyümölcsöt, zöldséget 
dolgoznak fel, a termékek értékesítését a nagyobb 
kereslettel rendelkező városi lakosság részére értékesítik, 
egy helyi öko-piac szervezésével. Az értékesítés 
megszervezéséhez segítséget nyújtanak a vidékfejlesztéssel 
foglalkozó civil szervezetek. (Értékesítés, adózás, könyvelés 
ismereteinek folyamatos átadása képzési programok 
segítségével. 
A Szociális Szövetkezet létrehozását GINOP pályázat 
segítségével kívánjuk megoldani.  

1.4. Az akcióprogram 
megvalósításának 
számszerűsíthető 
eredményei a 
gazdasági életet 
leginkább fellendítő 
mutatók tekintetében! 

További 3000 m2 terület bevonása a projektbe, így összesen 6000 
m2 áll rendelkezésre az önellátás kiterjesztéséhez. A területbe 
beszámítandó a kerttel rendelkező célcsoporttagok kertterülete. 

1.5. Az akcióprogram 
illeszkedik-e  a megyei 
gazdaságfejlesztési 
részprogramhoz.  

Igen 
4. prioritás A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció 
mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése. 
(A megye városai és várostérségei legyenek képesek az új 
kihívásokhoz alkalmazkodni összehangolt, integrált fejlesztések 
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eredményeképpen. A helyi társadalmak fejlesztése járuljon hozzá a 
közösségek érdekeinek érvényesítéséhez, az esélyegyenlőség 
biztosításához.) 
1.4.1. A városok és falvak demográfiai problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 
1.4.2. Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek központi 
funkcióinak erősítése 
 
Indoklás: 
A lakosság életminőségének javítása az öngondoskodás és az 
önellátás ösztönzésével. A helyi közösségek fejlesztése az önérdek-
érvényesítés erősítésével.  Szegregátum kialakulásával 
veszélyeztetett városi területeken az ott élők életkörülményeinek 
javítása. 

1.6. Érinti-e az 
akcióprogram 
megvalósítása az 
alábbi 
tématerületeket? 
Húzza alá, hogy 
melyeket! 
(Több is aláhúzható!) 

 
Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 
Kutatás+Fejlesztés+Innováció,  
CO2 kibocsátás csökkentés, megújuló energia 
Oktatás és képzés 
Szegénység és szegregáció csökkentés 

1.7. Tartalmaz-e az 
akcióprogram 
intézményi fejlesztést. 
Amennyiben igen, adja 
meg az intézmény 
tulajdonosát, 
fenntartóját és 
működtetőjét! 

Igen 
 
Nem 
 
Tulajdonos: 
 
Fenntartó: 
 
Működtető: 

1.8. Az akcióprogram 
előkészítettsége, a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
rendelkezésre állása 

1.8.1. Előkészítettség foka  
 
Megkezdődött a célcsoport felmérése 
 
1.8.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
Megállapodás a projektbe bevont területekről, 
Megállapodás a projekt résztvevőivel, 
Tesztek, kérdőívek 
 
1.8.3. Ebből rendelkezésre áll: 
Megállapodás Mintadokumentumok 
 

1.9. Az akcióprogram 
hatóterülete 
 
Válaszát indokolja! 

Megyehatáron átnyúló 
Megyei 
Kistérségi/Járási 
Több településre kiterjedő 
Egy településre kiterjedő 
 
Indoklás: 

1.10. Adja meg az 
akcióprogram 
megvalósítási 
helyszínét (település 
ÉS járás)! 

1.10.1. Település(ek): Ajka 
 
1.10.2. Járás(ok): 
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VIII.5. akcióprogram 1. programelem: A célcsoport tagjainak kiválasztása 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

 
A célcsoport tagjainak kiválasztása 
 

2.2. Megvalósulási 
hely: 
 

Ajka 

2.3. Projektelem célja: 
 

A projektelem célja a segélyezési gyakorlat átalakítása, az egyén 
felelősségének, öngondoskodásának erősítésével. A kiválasztás 
feladata megvizsgálni azt, hogy a segélyben részesülő résztvevő 
mennyire képes egyes juttatásfajták nélkül boldogulni, önmagáról 
gondoskodni. 
 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

A kiválasztás folyamata a potenciális célcsoport azonosításával 
kezdődik (segélyben részesülők). 
Azon célcsoport tagok kiválasztása, akik képesek kerti munkák 
végzésére (nincs ezt akadályozó  betegsége). 
A potenciális célcsoport tagok vizsgálata: 

− Életminőségre vonatkozó kérdőív felvétele 
− Érzelmi Intelligencia teszt 
− Megküzdési módok – a problémák kognitív vagy érzelmi 

kezelése 
- Motiváció, motiváltság foka 

 
2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

 
   építés      
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 

x   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

 
2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

3.000.000 Ft 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Kidolgozott kiválasztási szempontrendszer 
Kérdőívek 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
 
2016. I. negyedév 
 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
2 hónap 

3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
3.000.000 Ft 
 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
- 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
- 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Családsegítő központ 
Kristály-völgy Egyesület 
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VIII.5. akcióprogram 2. programelem: Területek, kiskertek bevonása 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Területek, kiskertek bevonása 
 

2.2. Megvalósulási 
hely: 
 

Ajka 

2.3. Projektelem célja: 
 

Az önkormányzattal történő együttműködés keretében 
parlagon lévő területek, kiskertek bevonása a projektbe, 
ahol zöldség, gyümölcs, fűszernövény termesztését végzi a 
célcsoport. A bevont területek termesztésre alkalmassá tétele 
(Szántés, boronálás, rotálás)  

 
2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

A megtermelt terményeket saját megélhetésükre fordítják, 
megtanulják tartósítani, hogy az élelmezésük egy részére ne legyen 
gond. A megtermelt felesleget egy jól kidolgozott szempontrendszer 
alapján értékesíthetik, amiből kiegészítő jövedelmük keletkezik. Az 
értékesítés megszervezéséhez városi termelői vagy Ökopiac 
működtetését szükséges elősegíteni, valamint az árusítás jogszabályi 
feltételeit kell megteremteni. Amennyiben nem lehetséges őstermelői 
igazolványok váltását ösztönözni, úgy helyi CSERE-KÖR 
megszervezését kell ösztönöznünk, amely kifejezetten az önellátás 
kereteit teremtheti meg. További alternatívát jelent a szociális 
szövetkezet létrehozása és működtetése, amennyiben megfelelő 
minőségű, piacképes terméket tud a célcsoport előállítani.  
 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

 
   építés      
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 

X     marketing, vagy egyéb tevékenység 
 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

1.000.000 Ft 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentéciók 

A területet jelző vázlatrajzok, 
Terület kimérését biztosító dokumentumok 
Saját ingatlan dokumentumai 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. április 
 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
1 hónap 

3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
1.000.000 Ft 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
- 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
- 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Kristály-völgy Egyesület 
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VIII.5. akcióprogram 3. programelem: Vetőmagok, szerszámok, alapanyag biztosítása az 
első évben. 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Vetőmagok, szerszámok, alapanyag biztosítása az első évben.  

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka 

2.3. Projektelem célja: 
 

A területek biztosítását követően szükséges felmérni, hogy a résztvevő 
mit szeretne termelni a területen. Ezt követően lehet beszerezni a 
szükséges vetőmagokat, csemetéket, illetve  szükség szerint a terület 
megmunkáláshoz szükséges eszközöket (kifejezetten kézi szerszámok) 
biztosítani.  
 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 

Szükségletek felmérése 
Vetőmagok, facsemeték beszerzése 
Átvételt igazoló dokumentumok 
 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

 
   építés      

X    gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

 
2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

3.500.000 Ft 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentéciók 

Megrendelők 
Átvételt igazoló dokumentumok 
 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. május 
 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
1 hónap 

3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
3.000.000 Ft 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
- 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
- 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Kristály-völgy Egyesület 

 

VIII.5. akcióprogram 4. programelem: Tanfolyamok szervezése az önellátás erősítésére, 
jogi segítség nyújtás 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Tanfolyamok szervezése az önellátás erősítésére: 
biogazdálkodás, tartósítás, fűszernövény-feldolgozás, főzőtanfolyam, 
kenyérsütés. 
Táplálékallergiásoknak és egészségügyi problémákkal küzdőknek jogi 
segítség nyújtása adókedvezmények igénybevételére. 

2.2. Megvalósulási Ajka 
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hely: 
2.3. Projektelem célja: 
 

Az önellátáshoz szükséges tudás megszerzése. A célcsoport tagjai 
részére olyan gyakorlati tudást biztosító képzési elemeket kívánunk 
biztosítani, mely egyrészt lehetővé teszi piacképes vegyszermentes 
termékek előállítását, másrészt a megszerzett tudást hasznosítani 
tudja és hosszú távon rendelkezésére áll és alkalmas a belső 
erőforrásainak mozgósítására.  
 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

− biogazdálkodás,                                               80 óra 
− aszalás, tartósítás,                                             10 óra 
− fűszernövény-termesztés feldolgozás,              40 óra 
− főzőtanfolyam,                                                  40 óra 
− kenyérsütés táplálékallergiára is                       40 óra 
− varrótanfolyam.                                                 40 óra 

 
A varrótanfolyamon elsősorban lakásdekorációs, lakástextília termékek 
varrási technikáit sajátítják el a résztvevők, piacképes termékek 
előállítása a cél, amik értékesítésre alkalmasak.   
 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

 
   építés      
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 

X     képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

 
2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

2.100 000 Ft 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Felnőttképzési tv-ben foglaltak szerinti képzési dokumentáció 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. május 
 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
folyamatos 

3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
2.100.000 Ft 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
- 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
- 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Kristály-völgy Egyesület 

 

5. akcióprogram 5. programelem: EMESE -szolgáltatások nyújtása 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

 
EMESE -szolgáltatások nyújtása 
 

2.2. Megvalósulási 
hely: 
 

Ajka 

2.3. Projektelem célja: A szolgáltatások segítségével az önérvényesítés, a személyes fejlődés 
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 és a mentális jól-lét javulását kívánjuk biztosítani.  
 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

 
Munkahelyfeltárás: Ajka városban és környékén jelenleg 300 
betöltetlen álláshely van, ezek között nagy számban keresnek 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező betanított 
munkásokat is, így jelenleg amennyiben egészségi vagy 
mentális állapotuk megengedi illetve megfelelő motivációval 
rendelkeznek, biztosan tudnak munkát vállalni.  
Személyiségfejlesztés: érdekérvényesítő képességük 
fejlesztése érdekében fejleszteni kell kommunikációs 
képességüket, javítani önképüket, önértékelésüket, segítséget 
kell nyújtani reális célok kitűzésében. 
Önkéntesek segítségével szívességi használtruha turkáló 
tovább működtetése, ahol jó minőségű gyermekruhák, 
játékok gyűjthetők, csökkentve ezzel kiadásaikat. 
Tanácsadás: havonta vagy igény szerint találkozhatnak 
jogásszal, gyermekpszichológussal, szupervízorral, mediátorral 
vagy igényük szerinti szakemberrel. 

 
2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

 
   építés      
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 

X     marketing, vagy egyéb tevékenység 
 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

10.000.000 Ft 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentéciók 

− Tanácsadási lapok 
− Egyéni fejlesztési tervek 
− Utókövetéshez szükséges kérdőívek  

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. június 
 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

folyamatos 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
10.000.000 Ft 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
- 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

- 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 

Kristály-völgy Egyesület 
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VIII.6. akcióprogram:  Megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatása Társadalmi vállalkozások fejlesztésével. Környezetbarát helyi 
termékek előállítása és piacra juttatása atipikus foglalkoztatási formák 
bevezetésével 

6. Akcióprogram 

1. A akcióprogram leírása 

1.1. Az akcióprogram 
címe 

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása Társadalmi 
vállalkozások fejlesztésével. 
Környezetbarát helyi termékek előállítása és piacra juttatása 
atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével 
 

1.2. Az akcióprogram 
leírása, célja és 
indokoltsága 

A projekt célja: Atipikus munkahely teremtési mintaprojekt 
megvalósítása az Ajkai Járás területén, és környezet- valamint 
egészségtudatos helyi termékek (vegyszermentes tisztítószerek és 
natúrkozmetikumok) piacra jutását elősegítő gyártó és csomagoló 
üzem fejlesztése Padragkúton. 
 
Ajka Város Önkormányzata Padragkúton biztosított helyiségeket a 
RegProjekt 2006 Nonorifit Kft csomagoló- és kozmetikai üzemének 
kialakításához, működtetéséhez 2014-ben. A szükséges 
szakhatósági engedélyek birtokában kezdte meg tevékenységét az 
üzem, bevonva a helyi gazdasági élet szereplőit, akik piaci 
szereplőként biztosítják az itt előállított termékek piacra jutását.   
 
A rehabilitációs kártyával rendelkező emberek felmérését a járás 
településein az önkormányzatok segítségével végezzük. Munkaerő-
piaci kompetenciáik fejlesztését követően képességeiknek, 
problémáiknak megfelelő munkakörbe történő elhelyezésüket 
segítjük.  
 

1.3. akcióprogram 
elemek 

Kapacitásbővítő beruházás 

1.4. Az akcióprogram 
megvalósításának 
számszerűsíthető 
eredményei a 
gazdasági életet 
leginkább fellendítő 
mutatók tekintetében! 

A társadalmi vállalkozás 90 nm2-en működő kozmetikai és 
csomagoló üzeme a foglakoztatás bővítése és gazdasági 
versenyképességének javítása érdekében eszközfejlesztésre 
irányuló beruházást valósít meg.  

Létrejön legalább 20 atipikus munkahely fogyatékkal élők, valamint 
rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű 
ember foglalkoztatása céljából.  

30 fajta helyi termék fejlesztése valósul meg (minőség és design).  

12 fajta új helyi termék előállítása valósul meg, melyek legalább 40 
értékesítési ponton megjelenik (ECOFamily polcok).  

1.5. Az akcióprogram 
illeszkedik-e  a megyei 
gazdaságfejlesztési 
részprogramhoz.  

 
IGEN 
 
Indoklás: 
1. „A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás 
bővítése Ajkán illetve a vidéki térségekben” stratégiai céljához 
kapcsolódik az alábbi beavatkozási területek megjelenítésével: 
- Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése – az 
ajkai üvegipar, a kézműipar fejlesztése: A fogyatékkal élők 
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foglalkoztatása az egyre fejlődő és népszerű környezet- és 
egészségtudatos termékek előállításával (Csomagoló üzemben: 
mosószóda, szódabikarbóna, citromsav, nátriumperkabonát, 
mosódió csomagolásával; Kozmetikai üzemben: szappan, 
fürdőgolyó, illóolaj, testvaj, ajakbalzsam, fürdőtej előállításával, és 
értékesítésével.  

 
- Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése és a vállalkozások 
online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése: 
környezet és egészségtudatos vásárlók részére un „zöld polcok” 
létrehozása értékesítési partnereknél. 

 
- A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív 
foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával: atipikus 
foglalkoztatási formák bevezetése meglévő munkahelyeken, 
családbarát vállalati politikák bevezetése, valamint új –atipikus- 
munkahelyek létrehozása fogyatékkal élők részére. 

 
A projekt teljes egészében illeszkedik az Ajkai Járási 
vezérprojekt/1.7. Térségi helyi termékek piacra jutását elősegítő 
feldolgozó üzemek kialakítása (Kézműves termékek és saját 
márkás helyi termékek népszerűsítése és piacra juttatása) 
beavatkozási területhez is. 
 
A beruházást és a foglalkoztatás bővítését a GINOP Társadalmi 
vállalkozások részére kiírt-, valamint a TOP helyi termékek 
népszerűsítése és piacra jutása-, valamint az NRSZH szociális 
foglalkoztatást támogató intézkedéseire kívánunk pályázatot 
benyújtani.  
 

1.6. Érinti-e az 
akcióprogram 
megvalósítása az 
alábbi 
tématerületeket? 
Húzza alá, hogy 
melyeket! 
(Több is aláhúzható!) 

Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 
Kutatás+Fejlesztés+Innováció,  
CO2 kibocsátás csökkentés, megújuló energia 
Oktatás és képzés 
Szegénység és szegregáció csökkentés 

1.7. Tartalmaz-e az 
akcióprogram 
intézményi fejlesztést. 
Amennyiben igen, adja 
meg az intézmény 
tulajdonosát, 
fenntartóját és 
működtetőjét! 

Igen 
 
Nem 
 
Tulajdonos: RegProjekt 2006 Nonprofit Kft 
 
Fenntartó: RegProjekt 2006 Nonprofit Kft 
 
Működtető: RegProjekt 2006 Nonprofit Kft 

1.8. Az akcióprogram 
előkészítettsége, a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
rendelkezésre állása 

1.8.1. Előkészítettség foka  
Foglalkoztatási akkreditáció előkészítése 
 
1.8.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
NRSZG Akkreditációja 
1.8.3. Ebből rendelkezésre áll: 
Akkreditációs pályázati anyag benyújtásra kész 
Megvalósíthatósági tanulmány 
Üzleti terv 

1.9. Az akcióprogram 
hatóterülete 
 

Megyehatáron átnyúló 
Megyei 
Kistérségi/Járási 
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Válaszát indokolja! Több településre kiterjedő 
Egy településre kiterjedő 
 
Indoklás: 
Elsősorban az ajkai megváltozott munkaképességű és fogyatékkal 
élő munkavállalók bevonását kívánja megvalósítani. 

1.10. Adja meg az 
akcióprogram 
megvalósítási 
helyszínét (település 
ÉS járás)! 

1.10.1. Település(ek): 
Ajka 
1.10.2. Járás(ok): 
Ajkai 

 

VIII.6. akcióprogram 1. programelem: Társadalmi vállalkozás kapacitásbővítő 
beruházása 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Társadalmi vállalkozás kapacitásbővítő beruházása 
 

2.2. Megvalósulási 
hely: 
 

Ajka-Padragkút 

2.3. Projektelem célja: 
 

 
Akkreditált foglalkoztatási hellyé minősített társadalmi vállalkozás 
fejlesztése a fogyatékkal élők (elsősorban enyhe és középsúlyos 
értelmi sérültek) és megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatásával. Tranzit-foglakoztatásra alkalmas nyílt munkaerő-
piaci szereplőként munkapróbát biztosító üzem kialakítása. 
A lakosság, a környezet és egészségtudatos vásárlók ellátása 
környezetbarát termékekkel, natúrkozmetikumokkal, zöld polcok 
létrehozásával. 
A padragi városrész foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, 
presztizsértékű üzem működtetése.  

 
2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

Társadalmi vállalkozás működtetése: atipikus munkahelyteremtés 
fogyatékkal élők foglalkoztatásával, és vállalkozásfejlesztés. 

 
1. Csomagoló üzem fejlesztése (mosószóda, szódabikarbóna, 

citromsav, nátriumperkabonát, mosódió csomagolására 
alkalmas) töltőgépek beszerzésével 

2. Szükséges infrastruktúra, és munkaállomások kialakítása 
3. Berendezések,eszközök beszerzése (csomagolóasztal, 

csomagológépek, ipari-tűzőgépek, hitelesített mérőeszközök, 
papír és műanyag zacskók, raktározásra alkalmas 
polcrendszer, kézikocsik, termékmozgatásra alkalmas béka, 
gázüzemű targonca.) 

4. Alapanyagok beszerzése 
5. Kozmetikai üzem fejlesztése, termékfejlesztés (szappan, 

fürdőgolyó, illóolaj, testvaj, ajakbalzsam, fürdőtej előállítására) 
6. Szükséges infrastruktúra kialakítása és munkaállomások 

kialakítása 
7. Berendezések, eszközök beszerzése (Fürdőgolyó-készítő gép, 

raktározásra alkalmas polcrendszer, kézikocsik, hitelesített 
mérlegek, fóliahegesztők, ipari tűzőgépek, szappanvágók, 
keverőüstök, munkaasztalok.) 

8. Termékfejlesztés (üzleti terv alapján) 
9. Értékesítési és marketingtevékenységek (üzleti terv alapján) 
10. További értékesítési pontok felkutatása (pl. saját márkás 

termékek csomagolásának kiajánlása pl. Zöldbolt, CBA, 
Mediline, Herba ház, Bijó nagykereskedelmi egységek, 
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Plaeocentrum), szerződések megkötése. 
11. Hátrányos helyzetű célcsoport felvétele és felkészítése 
12. Tranzitfoglalkoztatás és foglalkoztatás  
13. Mentorálás (folyamatos) 

 
2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

 
   építés      

X     gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 
   tanulmánykészítés 
   marketing, vagy egyéb tevékenység 

 
2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

60.000.000 Ft 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Üzleti terv 
Marketing és kommunikációs terv 
Termékfejlesztési dokumentumok  
Helyes Gyártási Gyakorlatok (TID) (Minőségbiztosítás) 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. II. negyedév 
 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
6 hónap 
 

3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
60.000.000 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
10% 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
2.000.000 Ft 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
RegProjekt 2006 NKft 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
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VIII. 7. akcióprogram:  Településbiztonság, településen élők biztonságának 
elősegítése 

7. Akcióprogram 

1. A akcióprogram leírása 

1.1. Az akcióprogram 
címe Településbiztonság, településen élők biztonságának 

elősegítése 

1.2. Az akcióprogram 
leírása, célja és 
indokoltsága 

A korszerű társadalmi bűnmegelőzés szellemében megfelelő alapokat 
teremtsen a járás települései lakosságának az alapvető emberi jogok 
érvényesítésére, a jogsértéseket előidéző okok és az áldozattá válás 
veszélyének csökkentésére. A bűncselekmények eredményes 
megelőzése érdekében a bűnmegelőzésben résztvevő szervek, 
személyek számára megfelelő kereteket és meghatározott programot 
biztosítson az együttműködésben kifejtett tevékenységhez. 
Ez a cél a komplex fizikai környezet bűnkeltő, vagy elkövetést 
megkönnyítő hatásainak, az elkövetését elősegítő alkalmak számának, 
illetve a bűnözést elősegítő okok hatásának csökkentésével, valamint 
a sértetté, áldozattá válás megelőzésével érhető el. 
A városbiztonságot is érintő, ám azon messze túlmutató, komplex 
feladat a szegregáció mértékének csökkentése, a lecsúszott 
társadalmi rétegek fokozott felzárkóztatása, integrálása. 
Leegyszerűsítve: a „jótól való megfosztottság” érzésének lehetőségek 
szerinti csökkentése. 
Indok: 
A biztonság mindannyiunk számára nélkülözhetetlen alapérték, az 
emberek szükségletpiramisát ábrázoló Maslow-modell második 
szintjén helyezkedik el, közvetlenül a fizikai szükségletek (étel, ital, 
alvás stb.) után. Az ember lehetőségeihez mérten a számára elérhető 
legjobb életkörülményekre törekszik: lakóhelyét tekintve ez az 
egészséges, esztétikailag kellemes és leginkább biztonságos 
lakókörnyezet igényében fogalmazódik meg. 
A járás lakossága elöregedő, jelentős az egyedül élők száma, akik 
esetében az áldozattá válás fokozottan jelentkező probléma. 
A fiatal korosztály számára iránymutatásként szolgáló programok 
elindítása révén a bűnözés visszaszorítása. 
A biztonságérzetet számos tényező befolyásolja. Az összetett 
biztonságérzet megteremtéséhez hozzájárulnak területi (magán és 
közterek állapota), környezeti (biztonságos termékek, egészséges 
környezet), megélhetési (szociális biztonság) és a személyhez, 
népcsoportokhoz köthető (nemzetiségek védelme) elemek. Ha 
bármely elem hiányzik vagy sérül, veszélyeztetve érezzük magunkat. 

1.3. akcióprogram 
elemek 

1. A környezeti bűnmegelőzési programok – melyek az adott 
környezet átalakíthatóságára, a bűncselekményi szituációra és azok 
kezelésére irányul, azaz a bűnelkövetést elősegítő alkalmak számának 
csökkentésére irányul. 
 
2. társadalmi bűnmegelőzési programok - a bűncselekmények 
okaira próbál hatni. Ebben az esetben egy olyan fajta prevenciós 
stratégiáról beszélhetünk, amely a potenciális elkövetőket kívánja 
legtöbbször azok családjával, társasági lakó- és iskolaközösségi 
környezetével együtt szocializálni.  
Jelentős részben a közszféra (állami és helyi önkormányzati 
szerepvállalás révén történő), illetve szakmai és civil mozgalmak, 
szervezetek, gazdasági szereplők, állampolgárok és közösségeik, 
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egyházak stb. közötti együttműködés keretében megvalósuló 
tevékenységről van szó, melynek elsődleges célterületei a gyermek- 
és fiatalkori bűnözés megelőzése, az áldozattá válás megelőzése, a 
bűncselekmények áldozatainak segítése és védelme, általánosan a 
települések biztonságának fokozása. 

1.4. Az akcióprogram 
megvalósításának 
számszerűsíthető 
eredményei a 
gazdasági életet 
leginkább fellendítő 
mutatók tekintetében! 

− Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 
(m2) 

− Együttműködésre épülő kidolgozott támogatási rendszerek, 
konstrukciók száma 

− A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci 
programokban résztvevők száma (fő) 

− Bűnmegelőzésre irányuló programok száma (db) 

1.5. Az akcióprogram 
illeszkedik-e a megyei 
gazdaságfejlesztési 
részprogramhoz.  

4. prioritás - A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció 
mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése. 
1.4.1. - A városok és falvak demográfiai problémáinak kezelése, 
szegregátumok kezelése 

• Korban, családszerkezetben, és társadalmi összetétel 
szempontjából vegyes lakóterületek, lakóközösségek 
kialakítására való törekvés a városfejlesztési tevékenységek 
során 

• Új és jobb minőségű szolgáltatások biztosítása az idősödő 
népesség számára 

• Közösségfejlesztő kulturális és társadalmi programok 
megvalósítása (térségi identitás) 

• Gyermekjóléti és családokat érintő oktatási, szociális és 
egészségügyi szolgáltatások biztosítása megfelelő 
minőségben, kapacitásokkal és elérhető módon (pl: kapacitás 
bővítés, tornaterem korszerűsítés, felújítás) 

1.4.2. Városok és falvak ellátó szerepének növelése, a várostérségek 
központi funkcióinak erősítése 

• A város és vonzáskörzetének szereplői közötti együttműködés 
fokozása 

• Közbiztonságot erősítő elemek a várostérségek 
térszerkezetének alakításában 

• Jövedelemtől és életkortól függetlenül használható, mozgásra, 
egészséges életmódra és kreativitásra ösztönző, programok és 
létesítmények fejlesztése, kialakítása 

1.4.6. A népesség képzettségének és innovációs képességeinek 
javítása, fiatalok, pályakezdők megyei foglalkoztatásba integrálása 

• A szociálpolitika hatékonyságának javítása a felnőtteket és a 
gyerekes családokat szükségleteik szerint erősítő, 
szociálpolitikai szolgáltatások rendszerének létrehozása. 
Szociális szolgáltatások és intézmények infrastruktúra 
fejlesztése. 

• Civil szervezetek, egyházak szociális tevékenységének 
támogatása, azok integrálása a térségek és települések 
szociálpolitikai szolgáltató rendszerébe. 

• A kulturális szolgáltatásokhoz és a közművelődés 
lehetőségeihez való hozzáférés támogatása, a területi 
különbségek csökkentése érdekében a kulturális 
szolgáltatások fejlesztése, a kulturális javakhoz és értékekhez 
való hozzáférés javítása. 

1.6. Érinti-e az 
akcióprogram 
megvalósítása az 
alábbi 
tématerületeket? 
Húzza alá, hogy 
melyeket! 

Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 
Kutatás+Fejlesztés+Innováció,  
CO2 kibocsátás csökkentés, megújuló energia 
Oktatás és képzés 
Szegénység és szegregáció csökkentés 
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(Több is aláhúzható!) 

1.7. Tartalmaz-e az 
akcióprogram 
intézményi fejlesztést. 
Amennyiben igen, adja 
meg az intézmény 
tulajdonosát, 
fenntartóját és 
működtetőjét! 

Igen 
 
Nem 
 
Tulajdonos:  
Fenntartó:  
Működtető:  
 

1.8. Az akcióprogram 
előkészítettsége, a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
rendelkezésre állása 

1.8.1. Előkészítettség foka: stratégia, beavatkozásra való igény 
 
1.8.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
Részletes megvalósíthatósági tanulmány, esetleg hatástanulmány 
Konkrét beavatkozási tervek, ütemtervek,  
 
1.8.3. Ebből rendelkezésre áll: 
stratégia 

1.9. Az akcióprogram 
hatóterülete 
 
Válaszát indokolja! 

Megyehatáron átnyúló: igen 
Megyei 
Kistérségi/Járási: Ajka járás 
Több településre kiterjedő 
Egy településre kiterjedő 
 
Indoklás: Járás településeinek összességére irányuló problémát kezel, 
az áldozattá válás minden településen kezelendő igény. 

1.10. Adja meg az 
akcióprogram 
megvalósítási 
helyszínét  

1.10.1. Település(ek):  
 
1.10.2. Járás(ok): Ajka járás 

 

VIII.7. akcióprogram 1. programelem: A környezeti bűnmegelőzési programok – melyek 
az adott környezet átalakíthatóságára, a bűncselekményi szituációra és azok kezelésére 
irányul, azaz a bűnelkövetést elősegítő alkalmak számának csökkentésére irányul. 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

1. A környezeti bűnmegelőzési programok – melyek az adott 
környezet átalakíthatóságára, a bűncselekményi szituációra és 
azok kezelésére irányul, azaz a bűnelkövetést elősegítő 
alkalmak számának csökkentésére irányul. 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka járás 

2.3. Projektelem célja: Cél: 
• A bűncselekmények végrehajtásának megnehezítése;  
• a felderítési és lelepleződési kockázat megnövelése; 
• a bűncselekménynek az elkövető szempontjából vizsgált 

„jövedelmezőségének” csökkentése, illetve a későbbi 
„önigazolás” megnehezítése. 

A környezeti bűnmegelőzés jelentősége abban rejlik, hogy 
megvalósítása viszonylag egyszerű, eredménye azonban gyorsan és 
helyben, az adott területen élők számára mutatkozik meg (például a 
bűncselekmények számának erőteljes visszaesése a korábban sötét, 
zegzugos terület áttekinthetővé tételét követően). 
 
A környezeti (építészeti) bűnmegelőzés olyan építészeti, 
településfejlesztési, táj- és kertépítészeti, forgalomtechnikai, 
fénytechnikai, pszichológiai és kommunikációs módszerek összessége 
és együttes alkalmazása, amelyek az épített környezet utólagos 
átalakításával, valamint az építendő tudatos tervezésével és 
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megvalósításával a bűnelkövetés lehetőségeit csökkentik, illetve 
megszüntetik. Az emberi környezet átalakítása szempontjából előtérbe 
került a közösségi tevékenységek és környezet feletti ellenőrzés 
lehetősége. Nem építmény szintű, hanem annál nagyobb léptékű 
területekben (például: lakóövezet, lakónegyed, közösségi területek, 
városrészek stb.) gondolkodik, módszerei ezekre a térrészekre 
alkalmazhatóak leginkább. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

Az épített környezet átalakítása és a környezeti tervezés, melyet 
környezettervezési bűnmegelőzésnek hívunk. Településtervezés 
komplex körébe tartozik a tömegközlekedést, a közvilágítást és az 
útkereszteződéseknél alkalmazott biztonsági intézkedéseket is: 

• lakóterület (az épület- és lakónegyed-) tervezés, 
• építési engedélyek kiadása,  
• közterület-tervezés,  
• közlekedés-tervezés és forgalomszabályozás,  
• szociális ellátás, a térhasználat tervezése- szabályozása, illetve  
• az egészségpolitika, szociális politika (gyermek- és 

családvédelem), 
• rendészeti tevékenység,  
• igazságszolgáltatás,  
• büntetés- végrehajtási területei. 

A biztonság kérdését a településvezetés stratégiai kérdésként kell, hogy 
kezelje, a bűnmegelőzés kapjon kellő súlyt a város irányításában, a 
különböző fejlesztési prioritások kijelölésénél, a szabályozási aktusok 
során. 
Az alacsonyabb társadalmi státusú területeken az erőszakos és az 
erőszakkal párosulva végrehajtott vagyon elleni bűncselekmények 
megelőzése, míg a magasabb státusúaknál inkább a gondatlanul 
elkövetett bűncselekmények vagy a kisebb súlyú szabálysértések 
megelőzése, elkerülése, a vagyonvédelem lehet a városi biztonság 
javításának a tárgya (az utóbbi területeken gyakoribb gazdasági 
bűncselekmények nem tartoznak a városbiztonság fogalomkörébe). 
A biztonság tervezése szempontjából sajátos, egymástól eltérő típusnak 
nevezhetők 

• a városközpontja, alközpontjai és településközpontja, ahol a 
nagy forgalomból, a viszonylagos változatosságból adódóan 
rendszerint az átlagnál gyakoribbak a zseblopások, illetve az 
„unaloműző” kihágások (pl. rongálások – graffiti –, garázdaság, 
kortárs rablás); 

• a lakótelepek, ahol az unaloműzésből elkövetett kihágások 
gyakoriak, és a felügyelettel összefüggő vagyon elleni 
bűncselekmények (pl. lakásbetörések, autólopások) a 
jellemzők; 

• a laza beépítésű, családi házas, falusuk, kertvárosok, 
üdülőterületek, ahol a felügyelet hiányából adódó lakás- és 
üdülőbetörések a leggyakoribbak. 

Ennek megfelelően az egyes területeken szükséges bűnmegelőzési 
aktivitásokat az adott, település, településrész tényleges helyzetének, 
folyamatainak megfelelően, az egyes tünetek okainak 
megszüntetésére, egymással a hatékony megvalósítás érdekében 
összehangolva indokolt tervezni. 
Az épített környezet pszichológiai hatását a téralakítás is jelentősen 
befolyásolja. Bűnmegelőzési szempontból a tiszta, tágas, átlátható, jól 
megvilágított tereket kell preferálni. Kerülendőek a sikátorszerű kis 
utcák, a zegzugos, rosszul megvilágított városrészek. Térfalak 
kialakításánál a konkáv formákat kell előnyben részesíteni, mivel ezek 
lélektanilag kedvezőbb hatásúak. Ez különösen a növényekkel történő 
téralakításnál fontos, ahol kertépítészeti módszerekkel elősegíthetjük a 
harmonikus hatást. 
 
Megvalósítási elemek: 

• Közösségi kontroll - A közösségi kontroll a (lakó)környezet 
természetes felügyelete az adott terület felett, amely arra 
hivatott, hogy az egyének ott tartózkodásának jogosságát 
ellenőrizze, így azonosítva az idegeneket. 
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• Utcák terek kialakítása 
• Megvilágítás 
• Tájékozódás - Új megközelítést jelent az épített környezet, az 

épületek és a színek kapcsolata, harmóniája. A homlokzatok és 
épületszerkezetek színekkel történő kiemelése hatással van az 
ott élő, vagy arra elhaladó emberek hangulatára, emellett a 
megfelelő színdinamikai jellemzőkkel megvalósított épített 
környezet nagyban segíti a térbeli tájékozódást és a közösség 
azonosítását. 

• Növényzet – A növényzet semmilyen módon nem takarhatja a 
közösségi kontroll alá vont térrészeket. A fák koronája e 
területen nem nyúlhat le 180 cm alá, illetve a cserjeszint ne 
emelkedhet 90 cm fölé. 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 

X     rendezvény 
X   képzés 

   innovációs tevékenység 
X     tanulmánykészítés 
X     marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

Városrehabilitációs program részeként 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

− Stratégiák 
− Megvalósíthatósági tanulmányok 
− tervek 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

folyamatos 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
 

 

7. akcióprogram 2. programelem: társadalmi bűnmegelőzési programok 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

2. társadalmi bűnmegelőzési programok 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka járás 

2.3. Projektelem célja: 
 

A társadalmi bűnmegelőzés célja olyan intézkedés, beavatkozás, amely 
közvetlenül (célzottan), valamint közvetetten (hatásaiban) szolgálja a 
közösség biztonságának fenntartását.  
Az életminőséget javító közbiztonság megteremtését, a bűnözés 
csökkentése.  
Partnerség megteremtése a bűnmegelőzésben résztvevő szereplők 
között. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

A nők és az idősebbek jobban tartanak az áldozattá válástól, mint a 
férfiak, illetve a fiatalabbak. Nemcsak a bűnelkövetők megbüntetése, 
megváltoztatása lehet alkalmas tényező a bűnözés visszaszorításában, 
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hanem például az is, hogy az embereket, különösen a bűnelkövetők 
támadásának fokozottan kitett személyeket, felkészítjük a helyes 
védekezésre. Az új módszereknek, a szituációs bűnmegelőzés 
eszközeinek az alkalmazása nemcsak a bűnalkalmak és a 
bűncselekmények csökkentéséhez, hanem hosszabb távon a lakosság 
biztonságérzetének erősödéséhez vezet. 
Szociális és bűnmegelőzési program főbb elemei lehetnek: 

• áldozattá válást csökkentő prevenciós programok: ez szervezett 
nappali és esti szabadidős programokat jelent az üresen álló, 
önkormányzati tulajdonú területein, művelődési házakban. A 
program keretében bűnmegelőzési tanórákat, konkrét eseteket 
bemutató programok szervezendők. 

• közterületi szociális/drogmunka: ez a program a fiatalok utcai 
csellengésének megelőzését, kezelését, a fogyasztók 
felderítését célozta. 

• szomszédsági rendőr/gondnoki rendszerének kialakítása: az 
erre a munkakörre kiképzett (kommunikációs, konfliktuskezelő 
tréningeken, szociális munkás képző szemináriumokon részt 
vevő) rendőrök gyalogos formában felügyelik a településeket. 

• az antiszociális és településekre, városrészekbe bevándorló 
családok gondozása: a program elsősorban a családok intenzív 
gondozásával foglalkozott, azok otthonában, szociális munkás 
felügyeletével. 

 
A közösségi bűnmegelőzéshez több dologra van szükség: egyrészt 
szükséges egy erős, jól működő, összetartó közösség, amelyet 
közösségépítéssel lehet fejleszteni. Másrészt elengedhetetlen az is, 
hogy a közösség tagjai részt vegyenek a bűnmegelőzési feladatokban. 
Ehhez azonban bizalomra van szükség: bízni kell a közös célokban, 
egymásban, a helyi vezetőkben, akik kezdeményezően lépnek fel. A 
helyi közösségek megfelelő eszközökkel, szakemberek segítségével, 
komplex hozzáállással érdekeltté tehetők, sikeresen bevonhatók, 
hosszabb távon csak ez mutat eredményes csökkenést a bűnözési 
rátában. 
 
Első legfontosabb lépés: beazonosítani a helyi problémákat, 
feltérképezni a zavaró jelenségeket, az esetlegesen meglévő 
szomszédsági konfliktusokat, azok okainak, mélységeinek 
megismerésével. 
Második lépés a közösségi bűnmegelőzésben: a cselekvő részvétel, a 
felelősségérzet felismerése és az ahhoz való tevékeny hozzájárulás. 
 
Lakosok bevonása: Az erős helyi közösségek kialakítása, a 
felelősségvállalás a környezetünkért előrelépést mutathat a bűnözés 
megelőzése területén is. A lakosok bevonásának, a közösség életében 
való tevékeny részvételüknek egyik feltétele a bizalom. Nyílt napokat, 
lakossági fórumokat szervezzenek, ahol lehetőséget biztosítanak a 
lakosoknak arra, hogy a bűnözésről alkotott véleményüket és a 
bűncselekményektől való félelmüket megismerjék (kérdőívek 
segítségével is). Hírlevelek, szórólapok segítségével ismertessék a 
lakók számára a bűnmegelőzési stratégiát, amelynek aktív részeseivé 
kell tenni őket, ehhez a jó bűnmegelőzési stratégia mellett jól felépített 
kommunikációs tervre is szükség van.  
Az ingatlankezelési hatóságokkal együttműködve alakítsanak ki őrzött 
területeket, növeljék lakókörnyezetük biztonságát, tisztaságát, és 
tartsák karban a lakott területeket a vandalizmus és a rendbontás 
megelőzésére, támogassák a helyi kezdeményezéseket és a bérlők 
közvetlen részvételét az ingatlankezelésben. 
A bűnmegelőzési programok terén kiemelt helyen szerepel a helyi 
önkormányzat. Feladatai között szerepel: 

• Helyi szabályozás kialakítása: helyi bűnmegelőzési stratégia és 
bűnmegelőzési program készítése és a helyi bűnmegelőzési 
tevékenységek koordinálása: a közigazgatási területen az 
állami, önkormányzati és civil szervezetek illetve a gazdasági 
élet szereplői között a bűnmegelőzési tevékenység 
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összehangolása, tervezése, szervezése. A munka 
folyamatosságának és megfelelő szakmai színvonalának 
biztosítása. 

• Társadalmi integráció biztosítása: A lakosság körében a 
leszakadás megelőzése, a már leszakadt rétegek integrálása 
olyan területeken, mint az oktatás, szociális ellátás, megfelelő 
egészségügyi ellátás biztosítása és foglalkoztatás. A megfelelő 
humán infrastruktúra – szolgáltatások és családjóléti és 
támogatási politika – működtetése. 

• Képzés, felvilágosítás a bűnmegelőzés, vagyonvédelem, 
áldozatvédelem témájában a lakosság és a hivatali, intézményi 
szereplők számára egyaránt. 

 
Az erős közösség kialakításában kiemelt szerepet kell kapniuk a civil 
szervezeteknek is. 
 
A bűnmegelőzési eszközös között szerepelnek továbbá a közösségi 
terek. Valódi élő közösségi tér nélkül a települési terek üresé és 
veszélyessé válhatnak. A közösségi terek élettel való megtöltésében a 
lakók igényeire, korosztályára tekintettel szabadidős programokat is 
biztosítani kell. A gyakorlati tapasztalatok szerint a városi 
bűnmegelőzés egyik legfontosabb részterülete a fiatalok értelmes 
időeltöltésének megteremtése, az elkövetővé válás megelőzésére, 
egyúttal a környezet minőségének, élhetőségének javítására. Olyan 
klubot kell kialakítani, ahol a fiatalok szórakozhatnak, tanulhatnak. A 
fiatalok számára normális szabadidő-eltöltési lehetőségek biztosítása, a 
jó programok (sport, tanulás stb.) lehetőséget adnak számukra, hogy a 
későbbi ön- és közveszélyessé váló energiáikat leköthessék. (Többek 
között: iskolán kívüli, lakóhelyen belüli programok szervezésével; 
nappali és éjszakai játszóház, kreatív alkotótevékenységek (fotókör, 
graffiti műhely, kézműves foglalkozások); kirándulások, helyi séták; 
ismeretterjesztő előadások, valamint a lakókörnyezet biztonsága 
érdekében az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek 
megvalósításával környezetszépítő akciók (firkátlanítás, parkgondozás, 
festés-mázolás, hulladékgyűjtés) legális street art és street sport 
helyszínek kialakítása.) Fentieken kívül a bizalom és önbecsülés 
fejlesztése is rendkívül fontos. 
A közösségi terek kialakításához és a fiatalok részére létrehozott klubok 
működéséhez elengedhetetlen a lakosok részvétele. E nélkül 
gyakorlatilag működésképtelenné válhat a legjobb ötlet is. Számos 
módon lehet részvételre ösztönözni a lakosokat, mégis figyelembe kell 
venni azokat a tényezőket is, amelyek ezek ellen hatnak. Kiemelkedően 
fontos, hogy a lakosok maguk részesei legyenek a szomszédság 
társadalmi életének, de ehhez cselekedni is kell. Figyelembe kell venni 
azt is, hogy számos oka lehet annak, hogy a lakosok miért nem 
vesznek részt a közösségi programokban (pl. a hosszú munkaidő, 
fáradtak részt venni esténként a közösség életében; a koruk, 
egészségügyi állapotuk nem teszi lehetővé; esetleg más, a saját 
lakókörnyezettől független közösség tagjai). Világosan és jól körül kell 
határolni a feladatokat, kinek mit kell csinálni: a tervező tervez, a lakos 
véleményez, ötleteket ad, de a megvalósításba csak részben szólhat 
bele. De nemcsak egy tér kialakításába lehet bevonni a lakosokat: a 
részvételre jó példa az is, hogy a lakosoknak lehetőségük van a 
költségvetés egy részének elköltésére: ők szabhatják meg, hogy ebből 
a keretből mire, mennyit költenek 
A lakosság részvétele a bűnmegelőzési programokban más módon is 
megvalósulhat: a külföldön ismert Szomszédok Egymásért Mozgalom 
(SZEM) éppen egy lakosságból szervezett mozgalom, amely 
kifejezetten a lakókörnyezetben megvalósuló deviáns, antiszociális 
viselkedések és bűncselekmények megelőzését szolgálja. Ebben a 
hálózatként működő mozgalomban alapfeltétel a makroközösségi 
szinten történő éberség. Ennek feltétele, hogy a szomszédok ismerjék 
egymást (még ha csak látásból is, de tudják, hogy ki tartózkodik ott 
illetéktelenül). Az ott élő, rendszerint idősebb – sokat otthon tartózkodó 



   
 

 77 

– emberek elvállalják, hogy napi tevékenységük mellett figyelik a 
területen történő eseményeket, az oda érkező idegeneket, és gyanús 
esetben értesítik az illetékes szervezeteket (rendőrséget, 
polgárőrséget). Létre lehet hozni szomszédsági jelzőrendszert,mely 
alapja a Szomszédok Egymásért Mozgalom. Civil hírláncként a település 
(településrész/lakóegység) minden lakóját összeköti a szomszédsági 
aktívájával, továbbá a rászoruló és a jelzőrendszerben aktívan 
közreműködő lakókat is a polgárőrséggel, a rendőrséggel. 
Lakossági fórumokon a rendőrkapitányság és a polgárőrség képviselője 
is jelen kellene legyen, ami lehetővé teszi az információcserét az 
áldozattá válás és a bűnelkövetés megelőzése érdekében teendőkről, 
fontos állampolgári tudnivalókról, a lakosok cselekvési lehetőségeiről. 
 
A bűncselekmények és az antiszociális viselkedések felszámolásának 
célja mellett a helyi konfliktusok kezelése is a közösségi 
bűnmegelőzés eleme. A társadalmi folyamatok, a társadalmi 
kirekesztődés, a kisebbségekkel kapcsolatos előítéletek felszámolása és 
általában az együttélésből adódó nézeteltérések kezelése fontos része a 
közösségi bűnmegelőzésnek, illetve általában egy erős közösségnek. A 
közösségi mediáció hazánkban is jól működő gyakorlat, számos jó 
példa mutatja, hogy hasznos a helyi problémák feloldásában, 
erőszakmentes elrendezésében. Segít a társadalmi béke 
fenntartásában, olyan viselkedési, konfliktus- és problémamegoldó 
kultúra kialakításában, amelyre nagy szükség lenne. A közösségi 
mediáció szereplői az érintettek, a konfliktus jelzője, az ellenérdekeltek, 
akiknek mind részt kell venniük a folyamatban. A fő cél a konfliktus 
békés feloldása. 
- Bűnmegelőzési, áldozatvédelmi kiadványok, szóróanyag 

kampány: 

A szóróanyagkampány célja a városrészben élő lakosság teljes körű 
bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tájékoztatása. A kiadványok 
témakörönként készülnének, és bűnmegelőzési, áldozatvédelmi, 
vagyonvédelmi tanácsokat, ismereteket, technikákat, ajánlásokat 
tartalmaznának. A szóróanyagok témái lehetnek pl.: gépkocsik, 
otthonok biztonsága, áldozatvédelem, biztonságban a 
közterületeken, vagyonvédelem, idősek-gyermekek biztonsága, 
internet veszélyei, stb. 

- Krízisvonal működtetése, telefonos tanácsadás, internetes 
fórum kiépítése  
A tevékenységek célja, hogy a bajba jutott emberek áldozattá 
válását megelőzze. A telefonos krízisvonal, tanácsadás segítségével 
az áldozatsegítő szolgálat elérhetősége folyamatosan biztosítható. 
Munkaidőben és munkaidőn kívül (este és hétvégén) a 
bűncselekmények áldozatai telefonon kaphatnak a helyzetnek 
megfelelő tájékoztatást, tanácsadást (lehetséges segítségnyújtási 
formákról, elérhetőségéről), valamint közvetlen segítséget.  
Az internetes honlapról áldozatvédelmi, bűnmegelőzési tájékoztató 
anyagok tölthetőek le, valamint regisztráció után egyéni tanácsadás 
kérhető, illetve a fórumokon interaktív formában tájékoztatás 
adható. 
 

- Bűnmegelőzési, áldozatvédelmi előadássorozatok idősek és 
fiatalok részére: 
Az áldozattá válás szempontjából a két legérzékenyebb korosztály 
az idősek, illetve az iskolások, fiatalok. Az előadássorozat célja a 
városrészben élő idősek, valamint a fiatal korosztály részére 
áldozatvédelmi, bűnmegelőzési előadás-sorozatok megtartása, a két 
korcsoporttal kapcsolatos jellemző bűncselekmények bemutatása, 
megelőzése. 
A városrészben élő idősek részére, a nyugdíjas klubokban előadások 
formájában, a fiatalok részére az általános iskola bevonásával, 
osztályfőnöki órák keretében kimondottan a kiemelten 
veszélyeztetett korosztályra jellemző bűncselekmények 
előfordulását, elkövetési magatartásokat, ezek megelőzésének 
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lehetőségeit, az áldozattá válás elkerülésének technikáit mutatnák 
be a rendőrség munkatársai.  
Mind a nyugdíjas klubokban, mind az iskolában negyedévente 
tartanák az előadásokat  

- Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tájékoztatás, információs 
napok a lakosság részére:  

A programelem keretében közbiztonsági tájékoztató, 
szemléletformáló, információs napok megtartására kerülne sor, ahol 
a rendőrség munkatársai tájékoztatnák a lakosságot az aktuális 
bűnügyi és közbiztonsági helyzetről, a megelőzés lehetőségeiről. Az 
információs napokon előadások formájában témakörönként 
mutatnák be a jellemző bűncselekményi kategóriákat és a velük 
kapcsolatos megelőzési, helyzetkezelési technikákat. 

Az információs napokra félévente kerülne sor. 
2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 

X     rendezvény 
X     képzés 

   innovációs tevékenység 
X     tanulmánykészítés 
X     marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

Településenként: 

- Bűnmegelőzési, áldozatvédelmi kiadványok, szóróanyag 
kampány: 

szóróanyagok 8-10 témakörben 

Összesen: 800 000 Ft +áfa 

- Krízisvonal működtetése, telefonos tanácsadás, internetes 
fórum kiépítése:  
Összesen: 1 500 000 Ft + áfa 

- Bűnmegelőzési, áldozatvédelmi előadássorozatok idősek és 
fiatalok részére: 
Negyedévente: előkészítés (problémák beazonosítása, tematikák 
meghatározása), rendőrségi munkatársak, önkéntes segítők 
bevonásával előadások tartása  
Összesen: 4 000 000 Ft + áfa 
 

- Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tájékoztatás, információs 
napok a lakosság részére: 
Félévente: előkészítés (problémák beazonosítása, tematikák 
meghatározása), rendőrségi munkatársak, önkéntes segítők 
bevonásával előadások tartása 
Összesen: 1 000 000 Ft + áfa 
 

Mindösszesen: 7 300 000 Ft + áfa 
2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

szóróanyagok, tanulmányok, kérdőívek, kert- és közösségi tér 
fejlesztésére irányuló tervek, ütemtervek 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2016. II. félév 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

folyamatos 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
Településenként kb. 7,3 m Ft 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
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3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Járás 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
civil szervezetek, helyi önkormányzatok, egyesületek, rendvédelmi 
szervek, polgárőrség, rendőrkapitányság 
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VIII.8. akcióprogram: Város image építés, karrier lehetőség 

8. Akcióprogram 

1. A akcióprogram leírása 

1.1. Az akcióprogram 
címe Város image építés, karrier lehetőség 

1.2. Az akcióprogram 
leírása, célja és 
indokoltsága 

A munkaerő foglalkoztatásához szükséges eszköz és ösztönző 
rendszer kialakítása 

1.3. akcióprogram 
elemek 

4. Tudatos imázsteremtés egy konkrét irányvonal kijelölésével, majd 
hírgenerálás segítségével és a nyilvánosságra kerülés 
menedzselésével a sajtó érdeklődésének fenntartása. – Miért 
éppen Ajka?  

 
5. Jól strukturált honlap elkészítése, működtetése és folyamatos 

karban tartása.  
 

6. Foglalkoztatási klaszter létrehozása  

1.4. Az akcióprogram 
megvalósításának 
számszerűsíthető 
eredményei a 
gazdasági életet 
leginkább fellendítő 
mutatók tekintetében! 

− Országos médiumokban megjelent pozitív hírek száma 
− Honlap látogatónak száma (érdeklődők linkekre való kattintása) 
− Sikeres akciók, kampányok száma (hány főhöz jutott el , ATL, 

BTL akciók) 
− Albérletre szerződést kötők száma betelepülés céljából 
− Együttműködésre épülő kidolgozott támogatási rendszerek, 

konstrukciók száma 

1.5. Az akcióprogram 
illeszkedik-e a megyei 
gazdaságfejlesztési 
részprogramhoz.  

Igen - 1.4.2. Városok ellátó szerepének növelése a várostérségek 
központi funkcióinak erősítése 
Indoklás: 

Fejlesztéspolitikai feladatok:  
− vidéki foglalkoztatás növelése 
− a vidék gazdaságának több lábra állítása, helyi, térségi 

gazdasági autonómia erősítése. Gazdaságfejlesztési műhelyek, 
szervezet- és kapcsolatrendszer kialakítása, erősítése 

− az önkormányzat helyi gazdaságfejlesztési tevékenységének 
elősegítésével a helyi szabályozási eszközök révén 

1.6. Érinti-e az 
akcióprogram 
megvalósítása az 
alábbi 
tématerületeket? 
Húzza alá, hogy 
melyeket! 
(Több is aláhúzható!) 

Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 
Kutatás+Fejlesztés+Innováció,  
CO2 kibocsátás csökkentés, megújuló energia 
Oktatás és képzés 
Szegénység és szegregáció csökkentés 

1.7. Tartalmaz-e az 
akcióprogram 
intézményi fejlesztést. 
Amennyiben igen, adja 
meg az intézmény 
tulajdonosát, 
fenntartóját és 
működtetőjét! 

Igen 
 
Nem 
 
Tulajdonos: Ajka város Önkormányzata 
Fenntartó: Ajka város Önkormányzata 
Működtető: Ajka város Önkormányzata 
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Fontos lenne az önkormányzatnak egy kommunikációs és marketing 
iroda felállítása. 

1.8. Az akcióprogram 
előkészítettsége, a 
megvalósításhoz 
szükséges 
dokumentumok 
rendelkezésre állása 

1.8.1. Előkészítettség foka: stratégia, beavatkozásra való igény 
 
1.8.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok: 
Részletes megvalósíthatósági tanulmány, esetleg hatástanulmány 
Konkrét beavatkozási tervek, ütemtervek, reklámtervek, szabályzatok 
 
1.8.3. Ebből rendelkezésre áll: 
stratégia 

1.9. Az akcióprogram 
hatóterülete 
 
Válaszát indokolja! 

Megyehatáron átnyúló: igen 
Megyei 
Kistérségi/Járási 
Több településre kiterjedő 
Egy településre kiterjedő 
 
Indoklás: A szakképzett munkaerőt a térség már nem tudja 
biztosítani, ezért országos toborzási program szükséges, melyhez 
elengedhetetlen a kereslet, kínálat pontos meghatározása. 

1.10. Adja meg az 
akcióprogram 
megvalósítási 
helyszínét  

1.10.1. Település(ek): Ajka 
 
1.10.2. Járás(ok): 

 

VIII.8. akcióprogram 1. programelem: Tudatos imázsteremtés egy konkrét irányvonal 
kijelölésével, majd hírgenerálás segítségével és a nyilvánosságra kerülés 
menedzselésével a sajtó érdeklődésének fenntartása. – Miért éppen Ajka? 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Tudatos imázsteremtés egy konkrét irányvonal kijelölésével, majd 
hírgenerálás segítségével és a nyilvánosságra kerülés menedzselésével 
a sajtó érdeklődésének fenntartása. – Miért éppen Ajka?  

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka város 

2.3. Projektelem célja: 
Város megismertetése, vonzóvá tétele, mely révén 
munkavállalók betelepülnek a városba. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 

A városvezetésnek ki kell jelölnie egy stratégia irányt, amelyhez 
illeszthető a kommunikációs irányvonal – mi, hogyan, mikor, milyen 
üzenettel kerüljön az országos, a helyi és a közösségi médiumokba, 
 
Akciók, kampányok kifejezetten egy-egy probléma megoldására: 

− magasan kvalifikált fiatalok 30 éves koruk után is otthon laknak, 
nem alapítanak családot, szakemberek Mama-hotel-lakókként 
azonosítják őket. Költözz el anyádtól! Hozd magaddal a haverod 
és legyél mobil a mobilitási támogatással. Ajkán van jövőd! 

− Konkrét adatokkal cikkek: kereslet – kínálat megfogalmazásával, 
úgy, hogy az üzenet eljusson a megfelelő célcsoporthoz. Kihez 
fordulhat, elérhetőségek honlapok, stb.. 

− Adattartalom napra készen történő vezetése 
− Kiadványok, szóróanyagok készítése, plakátok, bannerek 

összeállítása 
− Toborzó Roadshow-k szervezése 
− Újságcikkek írása, stb…. 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 

X     rendezvény 
   képzés 
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(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 

   innovációs tevékenység 
X     tanulmánykészítés 
X     marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

6.000.000 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

− Stratégiák 
− Megvalósíthatósági tanulmányok 
− Marketing tervek 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2015. május 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

folyamatos 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
6 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 

50% 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 

3 
3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Ajkán működő gazdasági társaságok 

 

VIII.8. akcióprogram 2. programelem: Jól strukturált honlap elkészítése, működtetése és 
folyamatos karban tartása. 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Jól strukturált honlap elkészítése, működtetése és folyamatos karban 
tartása.  

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka város 

2.3. Projektelem célja: 
 

Jól strukturált – a lakosság számára fontos, a betelepülni szándékozók 
számára fontos és a befektetők számára fontos információkat 
tartalmazó – honlap elkészítése, működtetése és folyamatos karban 
tartása.  
Az aktualitás ez esetben elsősorban nem a kulturális rendezvényekre 
vonatkozik, inkább telekár, mobilitási kedvezmények, álláslehetőségek, 
szálláshelyek aktualitásai. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

Honlap információi: Kínálat kereslet orientáltság! 
Adattartalom: 
Betelepülni vágyók részére 

− Lakhatási lehetőségek – ingatlan adás vétel, albérletek, egyéb 
szállás (szolgálati lakás, apartman ház, kollégium stb…) 

− Cégek állásajánlatai – éppen mit keres, milyen feltételekkel (bér, 
munkába járás támogatás, cafetéria, stb….), elérhetőségek 

− Közszolgáltatások: 
o hol milyen tanulási lehetőségek, óvodai elhelyezhetőség, 
o speciális képzések – művészeti oktatás, zene, tánc stb… 
o egészségügyi ellátás 
o milyen ösztönző rendszerek vannak az önkormányzat 

részéről – rendeletek szabályzatok (pl: ösztöndíj, fiatalok 
lakhatási támogatása stb.) 

o letelepedést segítő szolgáltatások – lakcímkártya 
ügyintézés stb.. 

− közlekedési lehetőségek 
− üzletek, alapszolgáltatások ismertetése, helyek pontos 
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megadása 
Ott lakók részére: 

− Eladó, kiadó lakások ajánlati helyének biztosítása 
− Ott lakóknak speciális szolgáltatások összeállítása – pl: 

hűségkártya, melyekhez kedvezmények járnak 
− Új szolgáltatások bevezetése előtte véleményezése, lakosság 

bevonása a döntésekbe 
− Lakáseladás, lakáskiadás esetén hova kell fordulni, mi a teendő, 

milyen papírok szükségesek 
2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 
   rendezvény 
   képzés 
   innovációs tevékenység 

X     tanulmánykészítés 
X     marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

150.000 Ft 
Üzemeltetés 40.000 Ft/hó 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

Weblap terv készítés  

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2015. augusztus 

 
3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 

folyamatos 
3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
 

3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Ingatlan irodák, vállalatok, cégek 

 

VIII.8. akcióprogram 3. programelem: Foglalkoztatási klaszter létrehozása 

2. Akció programtartalma – (programelemenként) 
2.1. Projektelem 
megnevezése: 

Foglalkoztatási klaszter létrehozása 

2.2. Megvalósulási 
hely: 

Ajka város 

2.3. Projektelem célja: 
 

Szorosabb együttműködés kialakítása az ajkai gazdasági 
szervezetekkel, közös fellépés és megjelenés szakmai konferenciákon, 
üzleti rendezvényeken, egyetemi állásbörzéken, ahol a gazdasági 
szervezetek a betöltendő álláshelyeket, a béreket és cafetériát, az 
önkormányzat pedig a közszolgáltatásokat, az támogatási 
rendszereket, a kulturális lehetőségeket mutatja be. 

2.4 A tervezett 
fejlesztés részletes, 
tényszerű bemutatása 
 
 
 

Ebben a projektelemben az együttműködésen és a közös fellépésen van 
a hangsúly. Sokszereplős a program és a vállalatok egyszer egymás 
versenytársai, máskor pedig egyszerre érdekeltjei is.  

− Fontos az egységes megjelenés és érdek azonosítása, ehhez 
szükséges feltételrendszerek meghatározása, pontosítása. 

− Szükséges együttműködési megállapodások elkészítése. 
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− Rendszeres egyeztetés, párbeszéd 
− Igények azonosítása és folyamatos naprakészen tartása 
− A munkahelyek népszerűsítése a várossal együtt 
− Képzési/átképzési rendszerek áttekintése 
− Oktatási terv készítése 

2.5. Fejlesztés 
keretében 
megvalósítani kívánt 
tevékenységek: 
(Több tevékenység 
 is bejelölhető a 
projektjavaslat 
 alapján) 
 

   építés     
   gépbeszerzés, vagy eszközbeszerzés 

X     rendezvény 
X     képzés 

   innovációs tevékenység 
X     tanulmánykészítés 
X     marketing, vagy egyéb tevékenység 

2.6. A programelem 
tervezett költsége: 
(Forintban) 

400.000 

2.7. Programelemhez 
szükséges 
dokumentációk 

− Együttműködési megállapodások 
− Képzési tervek 
− Látogatási akció ütemtervek 
− szükségletfelmérések 

3. A projekt megvalósítása 
3.1. Az akcióprogram 
időbeli ütemezése 

3.1.1. A megvalósítás tervezett kezdete (év): 
2015. május 

3.1.2. A megvalósítás tervezett időtartama (hónap): 
folyamatos 

3.2. Az akcióprogram 
várható költségvetése 

3.2.1. A projekt teljes tervezett költségigénye (millió Ft): 
400.000 
3.2.2. Hány százalékos sajáterőt tudna biztosítani a projekt 
megvalósításához (beleértve az esetleges hitelt is)? 
 
3.2.3. A meglévő sajáterő mértéke (millió Ft): 
 

3.3. Az akcióprogram 
megvalósításában 
részt vevő 
szervezetek 
megnevezése 

3.3.1. Projektgazda: 
Ajka Város Önkormányzata 
3.3.2. A megvalósításban részt vevő további szervezetek: 
Vállalatok, cégek 
Képző intézmények 
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IX. Mellékletek 

 
1.sz. melléklet KÉRDŐÍV Ajka „Padragkút városrész problémáinak feltárásához” ÁROP-

1.A.3-2014-2014-0060 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „EGYÜTT AZ 
ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT AZ AJKAI JÁRÁSBAN” programhoz 

  
 
 
 
 


