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Ifjúsági Cselekvési Program 

A vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” 

megakadályozására. 

A projekt címe: 

A város Tiétek a város Értetek 

Projektazonosító száma: 

EFOP-1.2.11-16-2017-00002 

 

 

Mezőberény városa minden körülmények között értékként kezeli az összetartozást, az 

egymásra való odafigyelést, a kapcsolatok erejét. Városunkat is érinti az a tendencia, hogy a 

fiatalok elköltöznek a kisvárosból, máshol keresik a boldogulásukat és így cél, hogy keressük 

a módot, hogy itthon tartsuk őket, haza várjuk, visszavárjuk őket. Ennek a megvalósítására  

született meg „A város Tiétek a város Értetek” néven elképzelt projekt, melyet a Szakmai 

Fejlesztési koncepcióban foglaltak alapján jelen Cselekvési Program szerint kívánunk 

megvalósítani. 

 

 

1. Bevezetés 

 
Mezőberény Város Önkormányzata 2017.06.23. támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-

1.2.11-16 azonosító számú „Esély Otthon” elnevezésű pályázati felhívásra. A Támogató az 

önkormányzat pályázatát 2017.12.12-én kelt támogatási döntés szerint támogatásban 

részesítette. A nyertes pályázat azonosító száma EFOP-1.2.11-16-2017-00002, mely „A város 

Tiétek a város Értetek” néven kerül megvalósításra 2018. február 15. és 2021. február 14. 

között. A projekt költségvetése 199.484.118,- forint, mely 100%-os támogatási intenzitással 

Európai Uniós forrásból valósul meg. A projekt célja, hogy a mezőberényi fiatalokat továbbra 

is a városban tartsa és a már elköltözött fiatalok hazatelepülését támogassa, továbbá más 

településen élő fiatalokat vonzzon a városban való letelepedésre. A cél eléréshez alkalmazott 

eszközök:  
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1. Ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben 

résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára. A lakhatást 

biztosító beruházások Mezőberényben, a Békési úton és a Petőfi úton található ingatlanokon 

történnek. 

2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési 

ismeretek önéletrajzírás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, 

továbbképzési és átképzési lehetőségek bővítése. 

3. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési 

koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági 

együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.  

4. Helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása a célcsoport tagjai számára 

5. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós 

pályázati programokban való részvételre. 

6. A fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok folytatása. 

 

A projekt és jelen dokumentum célcsoportját 16-35 év közötti fiatalok alkotják. A projekt 

eredményeképpen 64 fő jut lakhatáshoz, 124 fő célcsoportba tartozó fiatal vesz részt 

életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásában, munkaszerzési ismeretek 

bővítésében. Az ösztönzőben részesített fiatalok száma 40 fő, a hazai és európai 

foglalkoztatási fejlesztési programokba bevont fiatalok száma min. 20 fő. Célcsoportból 

bevont fiatalok száma összesen 548 fő. Jelen Helyi Ifjúsági Cselekvési Program ennek a 

projektnek a részeként készül el a 2018-2020 közötti időszakra. 

 

2. Az érintettek, döntéshozók és előkészítők bevonása 

 

A projektgazda és egyben a városvezetés Mezőberény Város Önkormányzata számára 

kiemelten fontos, hogy a megvalósítani szánt intézkedések, a tevékenységek és 

projektelemek jól átgondoltak legyenek, megfelelő tapasztalatokra és széles körű 

véleményekre alapuljanak. Ezért már a tervezési, majd később az előkészítési és 
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megvalósítási szakaszban is számos szervezettel, intézménnyel,  valamint a lakossággal és 

a célcsoporttal egyeztetve alkotta és valósítja meg „A város Tiétek a város Értetek” 

elnevezésű projektet is. Ennek köszönhetően az együttműködésben részt vevő fiatalok 

sajátjuknak érzik a projektet és a megvalósításban konkrét szerepet is vállaltak, mint pl. 

az önkéntes feladatokban való részvétel. A projektet Mezőberény Város Önkormányzata 

önállóan valósítja meg. Konzorciumi együttműködésre nem kerül sor, de számos 

együttműködő partner kerül bevonásra a projektbe. Az együttműködő partnerekkel az 

egyeztetések leginkább folyamatos személyes beszélgetések, egyeztetések alkalmával 

valósulnak meg. Az ezen egyeztetések alkalmával elhangzottak, a megosztott 

tapasztalatok folyamatos projektbe történő beépítése az egész projektet végigkíséri. 

Ezáltal nő a projekt hatékonysága, és a fiatalok számára még inkább hatékonyabb segítséget 

tudunk nyújtani. 

A fiataloknak folyamatosan lehetőségük van arra, hogy észrevételeiket, véleményeiket 

megosszák, ezáltal a projekt hatékonyságát is növelve. A célcsoport bevonásának 

eredményeit az 5. pont tartalmazza. 

A projekt menedzsment szervezete kiemelt figyelmet szentel a projekttel kapcsolatos 

változások nyomon követésének. Éppen ezért minden alkalommal képviseltetette magát az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által megszervezett információs napokon, valamint az Új 

Nemzedék Központ által szervezett szakmai napokon. 

3. Célkitűzések 

A projekt közvetlen és elsődleges célja – a pályázati felhívással szinkronban – a helyi 

fiatal lakosok helyben maradásának elősegítése, támogatása, a már elvándorolt fiatalok 

Mezőberénybe való hazaköltözésének elősegítése lakhatás támogatásával, ösztönző 

rendszer kiépítésével, valamint életpálya-tervezést segítő helyi szolgáltatásokkal, 

ismeretátadással. 

A projekt közvetlen célja a helyi szakemberhiány kiküszöbölése, hiányszakmák 

betöltése, a munkanélküliség és az elvándorlás csökkentése, a fiatal korosztály létszám- és 

aránycsökkenésének alacsonyan tartása, valamint az életszínvonal növelése. Ezen célok 

hozzájárulnak nemcsak a fiatal lakosok, hanem minden korosztály jobb életminőségéhez.  
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Fontos, hogy a fiatalok megfelelő életközeget találjanak a városban maguknak, 

elkerülve ezzel azt, hogy el akarják hagyni a települést. Szintén lényeges, hogy jól érezzék 

itt magukat, mert fiatalok nélkül nincs jövő, nincs fejlődés. Ehhez igyekszik az 

önkormányzat, valamint a város egyéb szervezetei, intézményei több támogatást és 

segítséget nyújtani számukra, így megalapozva a jövőjüket.  

4. Célcsoport bevonása 

A megfelelő helyzetértékeléshez, a pályázat ideális projektelemeinek megállapításához 

szükséges és indokolt volt egyeztető fórumok tartása, így a projektgazda reális képet 

alkothat a jelenlegi helyzetről, illetve a célcsoport igényeiről, és ennek megfelelően 

tudta kialakítani a támogatások rendszerét. 

Az első egyeztetető team munkára még a pályázat előkészítési szakaszában 2017. 

március 17-én, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban került megrendezésre. Az 

igények felmérése 24 fő részvételével valósult meg, akik közül 20-an tagjai a 

célcsoportnak. Ezen felül részt vettek az eseményen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 

dolgozói (az Esély Otthon pályázaton dolgozó projektmenedzser, illetve szakmai vezető is). 

Az előkészítés fázisában létrehozásra került a Város Tiétek a Város Értetek – Esély Otthon 

oldal https://www.facebook.com/groups/1666099536841507/, ahol nyilvános meghívóval 

kerültek meghívásra a fiatalok, továbbá a fiatalok által látogatott helyszíneken meghívó 

plakátok kerültek kihelyezésre. 

A fórumon elhangzottak arra engednek következtetni, hogy a projekt megvalósításának 

tényleges létjogosultsága van a településen. 

4.1 Az első egyeztetési fórum eredményei: 

1. Lakhatás: A fiatalok kényszerből vagy szabad választásukból (kényelmi szempontok 

alapján – Mama Hotel) viszonylag sokáig használják a családi fészket lakóhelyként. 

Mezőberényben sok az üresen álló ingatlan, viszont ezeket csak ritkán értékesítik 

bérlakásként. A tulajdonosok attól való félelmükben, hogy az ingatlant lelakják, inkább 

hagyják azokat üresen állni. Piaci alapon nem épülnek értékesítésre váró lakások. A 

kiadott albérletek, pedig csak ritkán cserélnek gazdát, így az önálló életkezdés 

lehetőségei fizikailag is korlátozottak. Ezt a körülményt tovább nehezítik az anyagi 

nehézségek. Alacsony bérek nem teszik lehetővé, hogy önálló életet kezdjenek. 
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2. Munkalehetőségek: Mezőberényben a munkanélküliség megyei viszonylatban nem 

kimagasló, viszont a megfelelő munkalehetőség keresése érdekében sokan elhagyják 

lakóhelyüket – sokan a megyeszékhelyen, a fővárosban vagy külföldön keresnek és 

találnak munkát.  

3. Hiányszakmák: Az országos viszonyoknak megfelelően Mezőberényben is egyszerre 

van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány.  A családosoknak szembetűnő, hogy 

kevés az óvónő, pedagógus, aki megfelelő módon foglalkozhatna gyermekeikkel. 

Ezen felül a különböző szakemberekből is hiány van, nem lehet például építőipari 

szakembereket, villamosipari szerelőket találni a környéken, akinek minőségi és 

megfizethető munkája lenne.  

4. Képzés: A fiatalok nyitottak voltak, olyan képzési lehetőségekre melynek 

köszönhetően javulnak elhelyezkedési esélyeik. Nem konkrét szakmákra koncentráltak 

elsősorban, hanem inkább olyan kompetenciákra, képességekre, melyek fejlesztésével 

nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni, vagy saját vállalkozást indítani. Továbbá ezen 

fejlesztési elképzelések keretében merült fel annak igénye, hogy a fiatal párok szívesen 

vennének egy párkapcsolati tréninget, mely hasznos lehet közös életet kezdők számára. 

5. Oktatás: Több fiatal szülő problémaként emelte ki, hogy sok család másik város 

iskolájába íratja be a gyermekét. Ez a probléma sokszor oda vezet, hogy a családosok 

előbb a gyermekeiket viszik más településre iskolába, majd felmerül annak gondolata, 

hogy az egész család elköltözik. A fiatalok szerint pozitív változást eredményezhetne a 

fiatal szakképzett pedagógusok ösztönző programokkal történő támogatása.  

6. Szabadidős tevékenységek: Jelentős különbségek mutatkoztak a 16-35 év közötti 

korosztály szabadidő eltöltésével kapcsolatos igényeket illetően. A fiatalabb generáció 

szabadidejének jelentős részét az online térben tölti, ők elsősorban a nyári hónapokban 

keresnének olyan elfoglaltságot, ami közösségi élményt biztosít számukra. Ennek okán 

merült fel a városi Kálmán Fürdő, megszokottól eltérő hasznosításának igénye (pl. 

strand-mozi, zenés rendezvények, vízi sport lehetőségek stb.),  amatőr sportversenyek, 

koncertek lehetősége. A 30 év felettieket már inkább a családi és gyermek programok 

tudnák motiválni, részükről erősebb volt az önkéntes szerepvállalás biztosítása is. 
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Összegzés: 

Ezen tapasztalatok birtokában fogalmazódott meg az elképzelés a projekt gazda részéről, 

hogy a Cselekvési Program kidolgozásához nem csak külső szakértő munkáját vegye 

figyelembe, hanem 20 fő bevonásával oly módon alkossa meg a Cselekvési Programot, hogy 

az a fiatalok számára egy kikapcsolódással egybekötött közösség fejlesztő tevékenység 

legyen. Így kerülhetett sor 10 alkalommal 20 fő részvételével vendéglátással egybekötött 

Team Munkára és 3 alkalommal 40 fő részvételével borestek megszervezésére. 

2018. április 26-án (2. melléklet) megrendezésre került a projekt indító rendezvénye, 

ahova a célcsoport tagjai meghívására került sor elsősorban. A rendezvényen bemutatásra 

került a projektmenedzsment team és a szakmai megvalósító munkatárs részéről a projekt, 

annak tevékenységei, az ösztöndíjrendszer, valamint a lakhatási támogatás. A fiataloknak 

lehetőségük volt kérdéseik feltételére, melyre a jelen lévő szakemberek válaszoltak.  

Ezen alkalom során a célcsoport tagjai közül megjelent fiatalok megerősítették a 

korábban elhangzottakat. Sokuk számára hátrány, hogy a városban nincs megfelelő 

munkahely. Mivel a közép-és felsőoktatási tanulmányaik miatt más városokba kell 

elmenniük, általában már nem jönnek utána vissza Mezőberénybe, mert nincsenek olyan 

lehetőségek, amelyek számukra előnyt jelentenének. Nincs önálló jövedelmük, ezáltal 

önálló lakhatást sem tudnak maguknak biztosítani. Így inkább maradnak más városokban, 

ahol több munkalehetőség van, sok esetben még a fizetés is magasabb, mint helyben. 

A rendezvény eredményesen zárult mind a megvalósítók, mind pedig a célcsoport 

részéről. 
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4.2  Kulcsszereplők azonosítása 

A projekthez kapcsolódóan a kulcsszereplők azonosítása is megtörtént. A célcsoport, a 

16-35 év fiatalok, mint a projekt kedvezményezettei a legfontosabb kulcsszereplők. Az ő 

részvételük, érdeklődésük és nyitottságuk mindenképp szükséges a hatékonyság és 

sikeresség érdekében. 

A projektet támogató és az abban részt vevő közreműködők szintén elengedhetetlen 

részét képezik. A kulcsszereplők – nem fontossági sorrendben – az alábbiak: 

- Célcsoport (16-35 év közötti mezőberényi vagy oda/visszaköltözni vágyó fiatalok) 

- Mezőberény Város Önkormányzata 

- Együttműködő partnerek és vállalkozások (közbeszerzési és beszerzési eljárások 

során kiválasztásra kerülők) 

- Egyéb közművelődési és közoktatási intézmények (pl. PSEG, OPSKMM) 

- Új Nemzedék Központ 

- Szakmai megvalósítók 

Célunk, hogy a kulcsszereplők között kialakított kapcsolat- és támogató rendszert a 

jövőben is működtessük, segítve ezzel egymás munkáját, szem előtt tartva a helyi, köztük a 

fiatalok, valamint a Mezőberényben letelepedni szándékozók érdekeit. 

4.3  Közös jövőkép 

A célcsoporttal történt találkozások alkalmával a fiatalok kötetlen beszélgetések során 

mondták el gondolataikat, terveiket. Így nagyon szépen körvonalazódott, hogy mi fontos 

számukra. Számtalan ötletük mellett meglepő módon a többség számára fontos a városban 

jelenlévő hagyományok ápolása és azok továbbvitele. Így fogalmazódott meg egy olyan 

közös jövőkép egy olyan városi élet kialakítása és fenntartása, ahol minden korosztály, 

jelen esetben különös tekintettel a jövő nemzedékei, megtalálja a számára ideális, a 

megfelelő életminőséget biztosító feltételeket. A fiatalok nélkül a települések lehalkulnak, 

lelassulnak, és szép lassan elöregszenek. Ennek a tendenciának a megállítása lehet a 

legfontosabb közös cél a mai generáció számára: „A Város Tiétek a Város Értetek” ebben 

kell segíteni Őket minden lehetséges eszközzel.  
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5. Beavatkozási területek 

A korábban beazonosított problémák megoldására az egyeztetések során minél 

szélesebb körben meghatározásra kerültek a beavatkozási területek, valamint az 

alkalmazandó eszközök és tevékenységek. Ezek csoportosítása és ütemezése több szempont 

alapján történt. Figyelembe vételre kerültek a tevékenységek egymásra épülése, az 

előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges időtáv, a szükséges és rendelkezésre álló 

erőforrások. 

Az első lépés a projekt és a tevékenységek célcsoporttal, tágabb értelemben a 

lakossággal való megismertetése. Annak érdekében, hogy ez minél több fiatalhoz eljusson, 

az alábbi eszközöket alkalmaztuk: 

- team munka 

- újságcikkek, hirdetések a helyi lapban 

- szórólap, plakát 

- projekt megjelentetése a város honlapján (www.mezobereny.hu)  

- a projekt önálló Facebook oldal (www.facebook.com/groups/1666099536841507/) 

- személyes kapcsolatfelvétel 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek 6 beavatkozási területre oszthatóak: 

 
 

Megvalósítandó tevékenység 
Tevékenységhez rendelt egyedi 

intézkedések 

Felelősök 
/Lehetséges 

Közreműködők/ 
Határidő 

1 Ingatlanok felújítása-átalakítása, 
felszerelése önálló lakhatás céljából, a 
projektben résztvevő, a célcsoportba 
tartozó fiatal egyének, illetve párok, 
családok számára. A lakhatást biztosító 
beruházások Mezőberényben, a Békési 
úton és a Petőfi úton található 
ingatlanokon történnek. 

Ingyenes lakhatás biztosítása, 
Letelepedést, helyben maradást,  

Mezőberény Város 
Önkormányzata 

2019.02.15. 

2 Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi 
szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési 
ismeretek önéletrajzírás, interjú felkészítés, 
munkakeresési lehetőségek megismerése, 
továbbképzési és átképzési lehetőségek 
bővítése. 

Képzések, tréningek, személyes 
tanácsadások szervezése 
Munkaadó-munkakeresők találkozói 
Továbbképzést, szakmai 
specifikáció, kompetenciák 
megszerzését segítő támogatások 

Mezőberény Város 
Önkormányzata, 
Mezőberényi cégek, 
vállalkozások, PSG 

2019.12.15. 

3 A célcsoport bevonásával, a támogatási 
kérelemben benyújtott fejlesztési 
koncepción alapuló helyi lehetőségeket, 
értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő 
gazdasági együttműködések generálása. 

Cselekvési terv kidolgozása, 
Fiatalok felkészítése a vállalkozói 
életre 

Mezőberény Város 
Önkormányzata  

2018.12.15. 
2020.12.15. 

4 Helyi ösztönző rendszer kialakítása és 
nyújtása célcsoport 

Képzési támogatás 
hiányszakmákban tanuló fiataloknak 

Mezőberény Város 
Önkormányzata 

2020.12.15. 
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Letelepedési támogatás  
 

5 Személyre szabott felkészítés a fejlesztési 
célterületen megvalósuló, hazai és uniós 
pályázati programokban való részvételre. 

Munkaerő piaci elhelyezkedést 
segítő egyéni fejlesztés a hazai és 
uniós programokba való belépésre 

Mezőberény Város 
Önkormányzata,  

2018.december 
15. 

6 A fiatalok helyben maradását támogató, 
saját jó gyakorlatok folytatása. 

Szellemi élettér Mezőberényben – 
jó gyakorlat átadása a fiataloknak 
Önkéntesen a szépért. - Minden 
születendő gyermeknek ültessünk 
fát 
Tudatos vásárlói öntudat, helyi 
termék, helyi jó gyakorlatok 
összegyűjtése. Mezőberényi termék 
Közösségfejlesztő 
tevékenységek/Fürdő kultúra 
népszerűsítése - Egészség, családi és 
sport napok 

Mezőberény Város 
Önkormányzata, 
civil szervezetek 

Projekt 
zárásáig 
minden évben 

5.1 Képzések, tanácsadás, ismeretátadás 

A program megvalósításának kiemelten fontos eleme a személyes tanácsadáson, fejlesztő 

felkészítésen és előadáson, ismeretátadáson történő részvétel. A fiatalok, többek között 

álláskeresési tréningek, valamint hazai és Európai Uniós erőforrásokkal kapcsolatos 

ismeret átadással, vállalkozóvá válással kapcsolatban szerezhetnek gyakorlati tudást stb. Ezen 

tréningek ütemezése, megvalósítása a program megvalósítása alatt folyamatosan történik. 

Ennek oka, hogy a tréningek, előadások megalapozó tudást nyújtanak a fiataloknak számos 

hasznos témában, amihez csupán a megfelelő szakember megtalálására van szükség. 

Projektünk esetében 3 különböző tréning-sorozat valósul meg, 3 tématerületen 7 témában 

egyén és csoportos formában.  

Tevékenység megnevezése Tevékenység rövid leírása 

Életpálya tervezés 
64 fő (elsősorban 25 év alatti résztvevőkkel) 

Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztése/Karrier és 
életpálya tanácsadás – csoportos formában  

Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztése/Karrier és 
életpálya tanácsadás – egyéni  
Állampolgári és közösségi kompetenciák fejlesztése tréning 
csoportos  
Párkapcsolati tréning / Családjogi tanácsok egyéni  
Karriertervezés/életvezetési kompetenciák fejlesztése 
tanácsadás csoportos  
Pályaválasztás és továbbtanulási tanácsadás/Önismereti 
tréning – csoportos  
Pályaválasztás és továbbtanulás tanácsadás/Önismereti 
tréning – egyéni 

Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba 
való belépés 20 fő részvételével 

Munkaerő piaci elhelyezkedést segítő egyéni fejlesztés- 
felkészítés a hazai és európai fejlesztési programokba való  
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Helyi lehetőségekre épülő gazdasági együttműködés 
generálása 20 fő bevonásával a projekt 
megvalósításának minden évében 

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése – Fiatalok felkészítése 
a vállalkozói életre. 

 

Az Életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások keretében megvalósuló felkészítések 2018. 

2019. években a projekt 1. és 2. mérföldkövében kerülnek megszervezésre. Munkaszerzési 

ismeretek bővítése előadás sorozat alkalmával lehetősége nyílik az ifjúságnak, hogy 

elsajátítsa az álláskeresés és az önéletrajzírás fortélyait, valamint az állampolgári közösségi 

kompetenciák fejlesztésére is lehetőségük nyílik.  A témák között szerepel, hogyan kell 

viselkedni egy állásinterjún, milyen módszertana van az álláskeresésnek, a kudarcok és 

stressz-kezelés formái, motiváció fenntartása a keresési folyamat során. (3. melléklet) 

A vállalkozói kompetencia fejlesztése, fiatalok felkészítése a vállalkozói életre a program 

megvalósításának mind a három évében megvalósul, figyelembe véve azt az igényt, hogy 

mindig újabb és újabb fiatalok lépnek be a munka világába.  

A Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba való belépés személyre szabott 

felkészítés tréningek célja, hogy megismertesse a célcsoporttal a pályázati forrásokat, a 

rendelkezésre álló eszközöket, valamint felkészítse az érdeklődőket a pályázati 

programokban való részvételre. Ebben a programelemben a célcsoport tagjai egyéni 

felkészítés keretében ismerkedhetnek meg elsősorban az európai uniós pályázati 

keretrendszerrel. Lehetőségük nyílik egyéni regisztrációik megvalósítására, pályázati 

oldalakon saját projektfelületeik kialakítására. Az egyéni felkészítést segítette, hogy 2 

alkalommal összevont tájékoztatást kaphattak a fiatalok a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület és a Békés Megyei Vállalkozás Fejlesztési 

Alapítvány által nyújtott lehetőségekről. A fórum témái voltak: a "GINOP-5.2.3-16 

Fiatalok vállalkozóvá válása, vállalkozás indítási költségeinek támogatása" program, 

valamint az aktuális LEADER felhívások. Mindkét témában bemutatásra került a 

pályázati felhívás célja, célcsoportja, támogatás összege, pályázati feltételek, valamint 

kötelező elvárások és benyújtás módja.  

A fejlesztő felkészítések a program megvalósítása alatt folyamatosan zajlanak. Az egyes 

mérföldkövek között arányosan kerültek felosztásra. 

Az események, tanácsadások minden alkalommal meghirdetésre kerülnek a Facebook 

oldalon, valamint a honlapon is. Ezen kívül plakátok, szórólapok, újsághirdetések 

segítségével folyamatos informálásra kerül a célcsoport. 
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5.2 Ösztönző támogatások 

A program megvalósításának első mérföldkövében a fejlesztő felkészítések mellett 

elkezdődött az ösztönző rendszer előkészítése, mely a projekt ütemezése szerint 2019 és 

2020 években fog pénzbeli támogatást biztosítani. A pénzbeli ösztönző támogatás két részre 

bontható: 

� Képzési támogatás 

� Letelepedést ösztönző támogatás hiány szakmák képviselőinek 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a EFOP-1.2.11-16-2017 

pályázatban foglaltak figyelembevételével az ösztönző támogatásoknál a következő 

szempontrendszert állította fel: 

a.) támogatás célcsoportja: azon 18 – 35 év közötti személyek, akik hiányszakmának számító 

képesítéssel és Mezőberényben lakcímmel rendelkeznek vagy Mezőberényben kívánnak 

letelepedni és Mezőberény város közigazgatási területén működő munkáltatóknál, illetve 

vállalkozóként kívánnak munkát vállalni, vagy hiányszakma megszerzésére irányuló 

szakképzésben vagy felsőoktatási képzésben vesznek részt 

b.) a támogatás odaítélésének feltétele: a pályázatot benyújtó magánszemély vállalja, hogy 

évente 20 óra időtartamban közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a támogató által 

kijelölt intézményben, valamint vállalja a projekthez kapcsolódó rendezvényeken való 

részvételt évente 2 alkalommal 

c.) a támogatásra irányuló pályázati felhívás, adatlap elfogadása, a pályázati eljárás 

lefolytatása, valamint a támogatási döntés meghozatalának hatásköre: átruházásra kerül a 

Humánügyi Bizottság részére, utólagos beszámolással a Képviselő-testületnek; 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ez alapján megbízza a 

Humánügyi Bizottságot, hogy a ösztönző támogatási formákhoz kapcsolódóan a fentiekben 

felsorolt szempontrendszer figyelembevételével dolgozza ki a vonatkozó pályázati rendszert, 

és a pályázati eljárás lefolytatása, valamint a támogatási döntés meghozatalát követően 

számoljon be a Képviselő-testületnek. A támogatás-nyújtás lebonyolítása során figyelemmel 

kell lenni az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 16/2016.(IV.26.) 

önkormányzati rendelet előírásaira is.  
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 Bizottság által megalkotott pályázati felhívást Mezőberény Város honlapján és a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is közzé kell tenni. Ezen túlmenően a fiatalok által 

szívesebben látogatott hivatalos facebook oldalon is közzétételre kerülnek a felhívások. 

A program eleme megvalósításának köszönhetően 24.440.000,- forint támogatást fog 

nyújtani a fiatalok számára. 

 A képzési  ösztönző támogatás a közép- és felsőoktatási tanulók részére a tanítási 

időszakot követi, ennek értelmében 2 éven keresztül szeptember-június hónapokban zajlik. 

A hiányszakmák megállapítása a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és 

a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről 

szóló 353/2017.(XI.29.) Korm.rendelet 1. mellékletében a Békés megyére kimutatott 

támogatott (T), és a korlátozottan (K) támogatott szakképesítések, valamint a 2018. évben 

mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám 

felsőoktatási intézmények közötti elosztásáról szóló Emberi Erőforrások Minisztériuma 

közleményében meghatározott szakok figyelembe vételével került meghatározásra. (Oktatási 

és Kulturális Közlöny 2017.évfolyam, 22. számában került közzétételre).  

5.3  Letelepedést ösztönző támogatás hiányszakmák képviselői számára 

 
A program megvalósításának egyik legfontosabb eleme a város tulajdonában lévő ingatlanok 

felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a 

célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára.  

Mezőberény Város Önkormányzata a rendelkezésre álló ingatlanokat és felhasználható 

támogatási összeget (maximum bruttó 70.000,- Ft/nm) figyelembe véve 16 db önkormányzati 

tulajdonú lakás felújítása és felszerelése mellett döntött.  

A lakások felújításával Mezőberény Város Önkormányzatának elsődleges célja a 

Mezőberényben élő 18-35 éves korosztály önálló életkezdésének támogatása helyben, 

megfelelő és ingyenes lakhatás biztosításával. Közvetlen célunk a fiatal és képzett munkaerő 

helyben tartásának segítése, valamint az elszármazottak hazatérésének ösztönzése. 

Nyilvánvaló, hogy amennyiben a fiatalok megfelelő lakáshoz tudnak jutni helyben, úgy 

hajlandóbbak jövőjüket hosszútávon is itt tervezni. A lakhatás biztosításának 24 hónapja alatt 

megfelelő idő nyílik, hogy kapcsolataikat kiépítsék, elmélyítsék, identitástudatuk 
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megerősödjön, és mélyebb gyökereket verjen. Természetesen a lakhatás biztosítása csak az 

első fok a fiatalok helyben tartásához.  

 

5.3.1. Elérendő cél 

A felújítások során szem előtt tartandó legfontosabb elvek a környezettudatosság, 

fenntarthatóság és korszerűsítés. Az elvégzendő konkrét kivitelezési feladatok 

meghatározásába tervező került bevonásra. Elsősorban azok a felújítási tevékenységek 

élveznek előnyt, melyek az épület fenntarthatóságát és környezettudatosságát segítik elő, 

hiszen a beköltöző, gyakran pályakezdő fiatalok számára az első és legfontosabb segítség, ha 

korszerű és alacsony rezsiköltségű ingatlanokat tudunk biztosítani. Fontos, de csak 

másodlagos szempont jelen esetben az esztétika.  

 

A pályázat elengedhetetlen eleme a lakások eszközökkel való felszerelése (mosógép, internet 

elérés, asztali gép vagy laptop, íróasztal, lakásonként 2 db ágy, szekrény, felszerelt konyha, 

főző és sütő berendezés, mikrohullámú sütő, mosogató, hűtőszekrény), így a fiatalok azonnal 

költözhető lakást kapnak. Beköltöző fiatal páronként, családonként önálló bejárattal, 

vizesblokkal és konyhával rendelkező ingatlant kell biztosítani (önállóan beköltöző fiatalok 

esetében nem kötelező a külön bejárat, azonban a vagyonbiztonságot garantáló kialakítás 

elvárás). Az ingatlanoknak összközműveseknek kell lenniük.  

 

Az ingatlan felújítás nem tartalmazott építési engedély köteles tevékenységet, viszont a 

beruházás értéke meghaladta a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzési eljárás eredményes 

lefolytatását követően. 2018. július 19-én aláírásra került a kivitelezési szerződés, melyben a 

vállalt teljesítési határidő a projekt ütemezésével összhangban 2019. január 31. napja. A 

kivitelezést műszaki ellenőrnek szükséges figyelemmel kísérnie.  

 

5.3.2  Célcsoport toborzása 

A lakhatási támogatás első sorban a 18-30 (35) éves korosztály támogatását célozza meg, akik 

az iskolából kilépve a legkritikusabb korban vannak: a végleges elköltözés gyakran itt dől el, 

hiszen az iskolai évek után nehezebben jönnek vissza a szülővárosba. Szintén célcsoport az 

önálló élet küszöbén álló párok, akik gyakran a megfelelő lakás hiánya miatt választják, hogy 

egy másik településen telepszenek le. A lakhatási támogatásban részesítendők között 
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előnyben kell részesíteni a hiányszakmával rendelkezőket, illetve magasan képzett BSc és 

MSc (illetve főiskolai vagy egyetemi) diplomával rendelkező fiatalokat. Békés megyében 

2018-ban hiányszakmának számító képzések: lásd ösztönző támogatás. Támogatást igénylő 

önkormányzat, illetve annak konzorciumi partnere(i), vezető tisztségviselői, az önkormányzati 

képviselő-testület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói lakhatási 

támogatásban nem részesülhetnek. A lakhatási támogatás más ösztönzővel, támogatással 

együtt is igénybe vehető. 

 

A pályázati keret alapján a felújítási munkálatok az alábbi lakásokat érintik: 

 

1.  lakás: Mezőberény, Békési út 1/A. 1/5. 

2.  lakás: Mezőberény, Békési út 2/A. 1/3. 

3.  lakás: Mezőberény, Békési út 2/A. 4/9. 

4.  lakás: Mezőberény, Békési út 2/B. 2/14. 

5.  lakás: Mezőberény, Békési út 2/B. 2/15. 

6.  lakás: Mezőberény, Békési út 2/B. 3/17. 

7.  lakás: Mezőberény, Békési út 2/B. 3/18. 

8.  lakás: Mezőberény, Békési út 5/A. 1/3. 

9.  lakás: Mezőberény, Békési út 7/A. fsz. 1. 

10.  lakás: Mezőberény, Békési út 7/A. 1/4. 

11.  lakás: Mezőberény, Békési út 7/A. 2/6. 

12.  lakás: Mezőberény, Békési út 9-11/B. fsz. 2. 

13.  lakás: Mezőberény, Békési út 9-11/C. fsz. 1. 

14.  lakás: Mezőberény, Békési út 9-11/C. I/3. 

15.  lakás: Mezőberény, Petőfi utca 31/A. 

16.  lakás: Mezőberény, Petőfi utca 31/B. 

 

A lakásoknál végzett konkrét felújítási munkálatok a pályázatba bevont építész-tervező 

elkészült tervei alapján kerülnek magvalósításra, természetesen figyelembe véve az anyagi 

lehetőségeket. A lakások eltérő állapotának figyelembe vétele mellett kell megoldani a 

lakások energetikai felújítását, nyílászárók cseréjét, fűtéskorszerűsítését és a pályázatban 

konkrétan meghatározott eszközök beszerzését.  
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5.3.3.  Lakhatási támogatás - Pályázati rendszere 

A lakások meghatározott pályázati szempontrendszer szerint oszthatóak ki a jelentkező 

fiatalok között. A pályázati felhívást és a benyújtandó sablonokat a jelen Cselekvési tervben 

meghatározott elvek mentén Mezőberény Város Önkormányzat Humánügyi Bizottsága 

határozza meg. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízta a 

Humánügyi Bizottságot, hogy dolgozza ki a vonatkozó pályázati rendszert, folytassa le a 

pályázatatási eljárást, valamint a támogatási döntés meghozatalát követően számoljon be a 

Képviselő-testületnek. 

 

A pontrendszernek és általában a lakhatási támogatási rendszernek a pályázati felhívásban 

minimális megfogalmazott elvárásokra kell építkeznie, melyek az alábbiak: 

� A beköltöző fiatal egyének, párok és családok legalább egyikének a támogatott 

korosztályba kell esnie. 

� A bírálásnál előnyben részesülnek a 30. életévét be nem töltő jelentkezők. 

� A beköltözők egyszeri alkalommal, maximum 24 hónapig lakhatnak a lakásokban. 

� A célcsoporttól a lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt 

rezsi költségek fizetésére kötelezhetőek a célcsoport tagjai. 

� A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a 

család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy 

résztvevő legyen a jelen pályázat keretein belül szervezett EFOP-1.2.11-16-2017 

pályázati felhívás 3.1.1. fejezet 4., 5. pont szerinti programelemben. 

� A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes 

tevékenység végzése a településen.  

� Mezőberény Város Önkormányzatának vezető tisztségviselői, az önkormányzati 

képviselő-testület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói nem 

lehetnek a beköltözők. 

� Bármely fiatalnak, aki lakhatási támogatásban részesül kötelezően részt kell 

vállalnia a cselekvési tervben megfogalmazott valamelyik szolgáltatás 

megvalósulásában:  

• a cselekvési tervek elkészítésébe, felülvizsgálatába  

• a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges 

részvétel  
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• a program iránt érdeklődők számára információ nyújtása,  

• a program működtetésének bemutatása, szakmai és egyéb rendezvényeken 

való aktív részvétel 

• aktív részvétel a település/térség közösségfejlesztési programjaiban  

 

A fenti elvárásokat a felhívás során objektív szempontokként egyértelműen meg kell 

jeleníteni és a pontozás során érvényesíteni. Ezen felül, a lakások alacsony számára tekintettel 

érdemes további „szűkítő” objektív és szubjektív pontozási szempontokat meghatározni.  

� Előnyben részesülnek a gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelő szülők. 

� Előnyben részesül az, aki a Cselekvési terv kidolgozásában tevőlegesen részt 

vállalt. 

� Előnyben részesül az a beköltöző fiatal, aki munka mellett felsőfokú tanulmányokat 

folytat, felsőfokú szakképzésben vagy OKJ szakképzésben vesz részt. 

� Előnyben részesül a főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező pályázó, 

vagy hiányszakmának számító végzettséggel rendelkező. 

� Előnyben részesül az, aki vállalja, hogy 24 hónapig lakik a lakásban. 

� A beköltözőknek vállalniuk kell, hogy a bérleti szerződés aláírásától számított 5 

munkanapon belül állandó lakcímükként az elnyert lakást jelentik be a hatóságok 

felé. 

� A beköltözőknek vállalniuk kell, hogy a lakhatás időtartama alatt állandó 

lakcímüket nem költöztetik át másik címre, illetve a bérleti szerződés lejárata előtti 

elköltözési szándékukat legalább 45 nappal korábban bejelentik. 

� Szubjektív értékelés során kerül pontozásra a pályázók által benyújtott 

bemutatkozás és jövőkép felvázolás. 

 

5.3.4.  Pályázati felhívás megjelenése 

A felújításra kerülő ingatlanoknak a projekt megvalósítási időszakában minimum 20 

hónapban, a fenntartási időszak alatt pedig minimum 60 hónapban lakott állapotúnak kell 

lennie (állandó lakcím bejelentéssel igazoltan). A Felhívás fentiek szerinti elvárásait valamint 

a várható fluktuációt tekintve a pályázat kiírás megjelenésének dátuma és az eljárási határidők 

betartása kiemelkedően fontos. 
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5.3.5  Fenntartási időszak 

A fenntartási időszak a pályázat lezárásától számított 5. évig tart, ami azt jelenti, hogy a 

lakások folyamatos, megszakításmentes lakottságáról gondoskodni szükséges. Az indikátorok 

teljesítése érdekében a pályázati felhívások megjelenéséről megfelelő időben szükséges 

intézkedni. 

Javasolt ütemezés: 

� Pályázati felhívások megjelenésének dátuma: lakások várható megüresedését 

megelőző 30. nap.  

� Pályázatok benyújtásának határideje: lakások várható megüresedését megelőző 15. 

nap.  

� Pályázatok elbírálásának határideje: lakások várható megüresedését megelőző 10. 

nap.  

� Állandó lakcímek bejelentésének határideje és a lakások átadása: a lakások várható 

megüresedésének napja.  

5.4  A fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok bemutatása 

Ennek a programelemnek a megvalósítása már 2018 tavaszán kezdetét vette, a 

megvalósításban résztvevő szereplők kiválasztásával. Az önkormányzat szabad kezet adott a 

fiataloknak és olyan programok megvalósítását támogatta, melyeket Ők az előkészítés 

szakaszában hiányként jeleztek. Fontos szempont volt továbbá, hogy olyan programok 

valósuljanak meg melyek nem idegenek a településtől és hagyományteremtő céllal a 

későbbiekben is fenntarthatóak. 

Közösségfejlesztő rendezvények 2018-2019-2020 

A projekt előkészítését megelőzően megtartott fórumon is elhangzott és a fiatalok által 

kitöltött kérdőíveken gyakran szerepelt a Kálmán Fürdő, melynek adottságait nem használja 

ki a település. A minőségi időtöltés jegyében tematikus programokat szervezünk a fürdőre 

építve. Ilyen lesz a családi- és gyereknap, sportnap és az egészségnap. 

A pályázó arra törekszik, hogy az egyes jó gyakorlatokhoz kötődjön valamilyen 

produktum, ami segíti a későbbiekben azok adaptációját. A legjobb módszer azonban a 

személyes megtapasztalás, ezért is vállaljuk, hogy az Új Nemzedék Központtal 
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együttműködünk. A városban a programjaink részletes ismertetését előre megküldjük 

kiajánlási szándékkal és bízunk benne, hogy érkeznek érdeklődők más településekről is.  

Az együttműködés első sikeres állomása volt a 2017. március 17-én megrendezésre kerülő 

ifjúsági fórum, ahol az Új Nemzedék Központ, EFOP programhoz rendelt mentora is részt 

vett. 

Tudatos vásárlói öntudat – Helyi termék, helyi jó gyakorlatok összegyűjtése 2019-2020 

Már meglévő helyi értéktár aktualizálása, a helyi termékre orientáltan. Ennek érdekében két 

fő célcsoport tag megbízási jogviszonyba történő alkalmazását tervezi a pályázó. Feladatuk a 

gyűjtő, rendszerező munka elvégzése, melynek eredményeit előadásokon oszthatják meg a 

közösség többi tagjával. Az így összeálló szellemi produktumot egy könyv kiadásával 

szeretné a pályázó megörökíteni.  

Önkéntesen a szépért - minden születendő gyermek kapjon fát 

A környezettudatos szemlélet erősítésének a jegyében fogalmazódott meg a gondolat, hogy a 

településen már évek óta működő jó gyakorlat „Minden születendő gyermeknek ültessünk fát” 

kicsit átgondolva, folytatásra kerüljön. A településkép javítását és a családi otthonok 

szépítését célzó önkéntes, de egyben ösztönző program, ami évente kétszer kerül 

megrendezésre (tavasz, ősz). Cél az, hogy az itt születő gyermekek „gyökeret” verjenek a 

településen, az otthonon és családon kívül kötődjön minél több szálon Mezőberényhez.  

A díszfák, cserjék, bokrok a program keretében kerülnek megvásárlásra. A szükséges 

kiválasztási eljárás lefolytatásra került. A pályázó rendelkezik az egyébként szükséges tárgyi 

feltételekkel, és azt a fenntartási időszakon túl is biztosítja a növények gondozásához. 

Mind a hat alkalommal kísérő rendezvény megrendezésére kerül sor, ahol fotózás keretében 

örökítik meg a faültetést.  

6. Elérendő eredmények meghatározása 

Az elérhető eredmények, vállalt indikátorok a pályázati felhívásnak és a helyi 

igényeknek, valamint a helyi kapacitásnak és a költségtervezetnek megfelelően kerültek 

megállapításra minden projektelem esetében. Az alábbi táblázat összefoglalja a 

tevékenységek kapcsán vállalt, számszerűsíthető célértékeket. 
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Program elem Vállalt indikátor (fő) 

Lakhatási támogatás 64 

Ösztönző rendszer 40 

Képzés 144 

Programokkal aktívan elértek száma 300 

Összesen 548 

Ifjúsági cselekvési program 1 db 

 

A számszerűsíthető eredményeken túl számos egyéb, az érintett célcsoport 

életminőségében történő változás várható a projekt eredményeképpen. A 16 db bérlakás 

kialakításával számos, nem csupán a célcsoportba tartozó lakó életminősége is javulhat. 

Családos fiatalok beköltözése esetében pl. a gyermek(ek) számára a biztos és megfelelő 

minőségű lakhatás biztosított, ugyanez érvényes célcsoportba nem tartozó házastárs 

esetében is. Számukra is egyértelműen életminőség-javulás eredményeztethető. A 

bérlakásokban biztosított eszközök sok jövőbeli beköltöző esetében, jelenlegi 

helyzetükben nem áll rendelkezésére. Így ezen eszközök birtokbavétele és használata 

egyértelmű életminőség–javulás számukra. Számos fiatal él ma Mezőberényben nehéz 

anyagi körülmények között. Sok esetben a lakhatási körülmények, komforthelyzet alacsony 

vagy komfort nélküli. Így beköltözésük után jelentős és pozitív irányú javulás várható. 

7. Az Ifjúsági cselekvési terv elkészítésébe vagy annak felülvizsgálatába 
történő bevonás bemutatása. 

A Helyi Ifjúsági Cselekvési Program elkészítését egyeztetések, fórumok és vélemények 

feldolgozása előzte meg, melyek beépítésre kerültek mind a projektbe, mind pedig ezen 

dokumentumba.  

Az együttműködő partnerekkel leginkább személyes egyeztetések valósultak meg, mely 

az egyik leggyorsabb és leghatékonyabb módja a tervezésnek. A személyes találkozások 

alkalmával lehetőség van a megfelelő kommunikációra, a vélemények megvitatására, ez a 

leghatékonyabb problémamegoldás eszköze. Így a projektgazda ezen eszközt részesíti 

előnyben. A célcsoport számára is számos lehetőség nyílik a folyamatos kommunikációra: 

mind személyesen, mind online (honlap, Facebook oldal, email) jelezhetik észrevételeiket. 
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Több egyeztető fórum került megtartásra, melyen elhangzottak beépítésre kerültek mind a 

korábban készült Szakmai fejlesztési koncepcióba, mind jelen dokumentumba. Így 

biztosított, hogy a projekten belül végrehajtott tevékenységek a célcsoport számára releváns 

elemeket tartalmaznak, melyeket az ő igényeik szerint alakítottunk ki. 

Jelen dokumentum véleményezési szakaszában mindenki számára elérhető és letölthető 

formában elhelyezésre kerül a város honlapján, a www.mezobereny.hu oldalon. Így mindenki 

számára lehetőséget kínálunk, hogy a dokumentum véglegesítése és elfogadása előtt 

tanulmányozza és eljuttassa észrevételeit felénk, melyek releváns esetben beépítésre 

kerülnek. A dokumentum elfogadása után szintén elérhetővé válik a honlapon, így a 

későbbiekben is bárki megtekintheti. 

8.  Ellenőrzési pontok 

A projekt lebonyolítása 2021.02.14-ig tart, ezen időszakig négy mérföldkő került 

meghatározásra, mely időpontokig a Cselevési Terv szerinti tevékenységeket meg kell 

valósítani. Ahhoz, hogy tudjuk megfelelően kerülnek felhasználásra a támogatások érdemes 

és szükséges rendszeres visszacsatolást kérni. Érdemes a visszacsatolásnál is különböző 

technikákat (pl. fórum, kérdőívezés, interjúzás) alkalmazni. Az ellenőrzési pontokat úgy kell 

meghatározni, hogy rendszeres időnként legalább félévenként, de ha szükséges 

negyedévenként mutassák be az ifjúság véleményét, elképzeléseit, javaslatait.  

 

8.1 Kötelező ellenőrzési pontok: 

Mérföldkövek 2018.12.15 2019.06.15. 2020.06.15. 2021.02.14. 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

A felméréseknek egységeseknek kell lenniük az összehasonlíthatóság érdekében. 
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8.2 A projekt keretében elért eredmények, a létrehozott programok projektidőszak utáni 

hasznosulásának áttekintése 
 

A projektben bemutatott tevékenységek hosszútávon képesek csak kifejteni hatásukat, ezért 

kiemelt figyelmet kell fordítani a program lezárását követő fenntartási időszakra, illetve a 

programok folytatásának lehetőségeire. Fontos, hogy a projekt zárásával egy időben 

összegzésre kerüljenek az elért célok, a tervezett és valós eredmények egybevetése, 

összehasonlítása megtörténjen, hiszen csak ekkor látható, hogy a projekt elérte azt, amiért 

megálmodták. A kedvező eredményeket felmutató tevékenységek folytatásának lehetőségét 

meg kell vizsgálni, illetve keresni kell azokat a forrásokat, melyek támogatást tudnak 

nyújtani. 

Az Esély Otthon elnevezésű EFOP-1.2.11 kódszámú pályázati felhívás a Cselekvési Terv 

elfogadására az alábbi, kötelező érvényű előírásokat tartalmazza: 

• A célcsoport nyilvános bevonásával készített Cselekvési Tervet a konstrukcióhoz 

rendelt mentornak láttamoznia kell. 

• A mentor által jóváhagyott tervet a Képviselő-testületnek 2018.12.15-ig kell 

elfogadnia. 

• Az elkészült és elfogadott Cselekvési Tervet a Képviselő-testületnek 2020.02.14-ig 

bezárólag felül kell vizsgálnia. 

 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a dokumentumot határozattal fogadja 

el. A program lebonyolításának további részletkérdéseiben a Polgármester illetékes dönteni. 

 

 

Elfogadó határozat száma: ……………………………. 
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1. melléklet 

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN HASZNÁLT FOGALMAK 

MAGYARÁZATA 

 

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ: a Ptk. 8:1.§(1) bekezdés 1. pontja alapján a házastárs, 

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, 

az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő és a testvér. 

HIÁNYSZAKMA: a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 

2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító 

szakképesítésekről szóló 353/2017.(XI.29.) Korm.rendelet 1. 

mellékletében a Békés megyére kimutatott támogatott, és a korlátozottan 

támogatott szakképesítések, valamint a 2018. évben mesterképzésre 

felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám 

felsőoktatási intézmények közötti elosztásáról szóló Emberi Erőforrások 

Minisztériuma közleményében meghatározott szakok (Oktatási és 

Kulturális Közlöny 2017.évfolyam, 22. számában került közzétételre). 
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Mezőberény Város Önkormányzata az "Esély Otthon

elnevezésű pályázat nyerteseként több lépcs

programokat, eseményeket hozhat létre. Az érintett korosztály, mely tevékenyen részt vehet a 

munkában a Ti korosztályotok (35 éves korig).

újra egy közös gondolkodásra és egy komplexebb terv kidolgozására felkérni. A pályázat 

beadásánál már hatékony segítséget nyújtott a korosztályotok és ennek köszönhet

a pályázat. 

Megköszönjük, ha 2018. április 26

nagytermében velünk töltesz 

Mezőberény életéből hiányzó fiatalokat érint

hozzájárul, hogy a fiatalok jól érezzék magukat a telepü

A találkozó után szeretettel várunk Benneteket egy megvendégelésre a Vadász Sörkert 

14-es Pubfood-ba. 

Kérjük, jelezd vissza, amennyiben részt tudsz venni a találkozón és a vacsorán is ott 

tudsz lenni.  
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Kedves Mezőberényi Fiatal!

Sziasztok! 

 

berény Város Önkormányzata az "Esély Otthon- "A város Tiétek a v

 pályázat nyerteseként több lépcsős programtervet valósíthat meg a településen és 

programokat, eseményeket hozhat létre. Az érintett korosztály, mely tevékenyen részt vehet a 

korosztályotok (35 éves korig). Éppen ezért szeretnénk Benneteket meghívni 

újra egy közös gondolkodásra és egy komplexebb terv kidolgozására felkérni. A pályázat 

beadásánál már hatékony segítséget nyújtott a korosztályotok és ennek köszönhet

2018. április 26-án (csütörtök) 18 órától a Városháza 

velünk töltesz egy órát és segítségeddel egy megvalósítható, eddig 

ől hiányzó fiatalokat érintő programsorozatot hozunk létre, mely 

hogy a fiatalok jól érezzék magukat a településen. 

A találkozó után szeretettel várunk Benneteket egy megvendégelésre a Vadász Sörkert 

Kérjük, jelezd vissza, amennyiben részt tudsz venni a találkozón és a vacsorán is ott 

Várunk Benneteket szeretettel: 

berény Esély Otthon „A város Tiétek a város Értetek”        

oldal 25 

2. melléklet 

berényi Fiatal! 

étek a város Értetek" 

s programtervet valósíthat meg a településen és 

programokat, eseményeket hozhat létre. Az érintett korosztály, mely tevékenyen részt vehet a 

szeretnénk Benneteket meghívni 

újra egy közös gondolkodásra és egy komplexebb terv kidolgozására felkérni. A pályázat 

beadásánál már hatékony segítséget nyújtott a korosztályotok és ennek köszönhetően nyert is 

án (csütörtök) 18 órától a Városháza 

és segítségeddel egy megvalósítható, eddig 

 programsorozatot hozunk létre, mely 

A találkozó után szeretettel várunk Benneteket egy megvendégelésre a Vadász Sörkert 

Kérjük, jelezd vissza, amennyiben részt tudsz venni a találkozón és a vacsorán is ott 
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3. melléklet 

 

 

 


