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ZÁRÓ SZAKMAI JELENTÉS 

 

A projekt a Közép-Dunántúl régióban található Móri járáson belül 5 települési 

önkormányzatkonzorciumában valósult meg. A konzorcium vezetője Mór Városi Önkormányzat, a 

konzorcium további tagjai Csókakő Községi Önkormányzat, Csákberény Község Önkormányzata, Bodajk 

Város Önkormányzat és Magyaralmás Község Önkormányzata. 

A projekt megvalósítása a konzorciumi tagokkal közösen haladt, a célcsoport tagjainak bevonása 

folyamatos volt a projekt megvalósítási időszakában. A humán munkatársak felvétele és a 

szervezetfejlesztés megvalósult. A megvalósításban közreműködő gazdasági szereplők 

szerződtetéséhez szükséges közbeszerzési eljárások a Kedvezményezettnek nem felróható 

elhúzódásokat és megismételt eljárásokat követően eredményesen zárultak. A közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzések alapos előzetes piaci vizsgálatokat követően ütemezetten, szakszerűen 

történtek. 

Felújításra került a munkatársaknak és képzésnek helyt adó, a projekt egyik megjelölt megvalósítási 

helyszínéül szolgáló irodarész. A mentoroknak külön interjúszoba is készült. Fenntarthatósági 

szempontból a felújított irodák további szakmai felhasználása folytatódni fog.  

A rendezvények sikeresen megvalósultak, a munkaerő-piaci képzések is lezárultak. A résztvevők 

képzésben való bennmaradása érdekében azonban motivációs díjat volt szükséges bevezetni a T. 

Irányító Hatóság iránymutatása szerint. Örömmel tapasztaltuk, hogy a résztvevők körében további 

igény mutatkozik hasonló képzésekre, fejlesztő tevékenységekre.  

A programelemek sikeres megvalósulásához hozzájárultak az eszközbeszerzés keretében megvásárolt 

korszerű, innovatív irodai berendezések, rendezvényinfrastruktúra, valamint informatikai és 

kommunikációs készülékek.  

Elkészültek a tanulmányok, a jövőre vonatkozó képzési tervek, valamint megvalósult akadálymentes 

szakértői szolgáltatás is. Nagy érdeklődés és nagyszámú részvétel mellett a helyi lakosokat érintő 

egészségmegőrző programok is megvalósultak.  

Az indikátorok és eredmények teljesültek. A család és gyermekjóléti 4 alkalommal lebonyolított 

prevenciós tevékenységben következet becsekély mértékű elmaradás a járványhelyzet következtében. 

Azonban prevenciós célú program más keretben is megvalósult, melyek egy-két alkalmat vettek 

igénybe. 

Több, mint 100 program és rendezvény valósult meg a konzorciumi 

tagok lakosságának részvételével. Összesen több, mint 10 ezer 

résztvevő volt jelen a programokon. 

A projekt költségvetésének módosítását az Irányító 

Hatóság elfogadta, ezt követően az elszámolások és a 

kifizetések is gördülékenyebbé válhattak. A 

forrásfelhasználás a tervezettek szerint haladt. 

Jelentős forrásmaradvány keletkezett a képzési és 



 

munkaerőpiaci szolgáltatások kapcsán, mivel a lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás sorána nyertes 

ajánlat jelentősen alulmúlta az eljárás becsült értékét és a projektben betervezett költségeket., 

Továbbá a humán munkatársak foglalkoztatása is maradványokat eredményezett, mivel nehezen 

lehetett találni helyben megfelelő szakembert a hiányzó szakterületek ellátására. A humán 

munkatársak további foglalkoztatása folyamatos a bértámogatással érintett időszakkal megegyezően. 

A projekt utolsó harmadában új programelemek és tevékenységek bevezetésére is volt lehetőség a 

forrásmaradvány terhére, melyek a lakosságot támogatták az új egészségügyi és gazdasági helyzetben 

bekövetkezett változások hatásának csökkentése érdekében. Széles körben, a teljes konzorcium 

területén ingyenes COVID-19 szűrővizsgálatot biztosítottunk a koronavírus-járvány terjedésének 

feltérképezésére, valamint a védekezéshez szükséges anyagokat, fertőtlenítőszereket, 

védőfelszerelést szereztünk be a lakosság egészségének megőrzése érdekében, prevenciós céllal. A 

járványhelyzet során munka nélkül maradt polgároknak pedig lakhatási támogatást nyújtottak a 

konzorciumot alkotó Önkormányzatok, a helyi szociális szabályozásaikkal illeszkedő módon. 

  



 

Műszaki-szakmai eredmények: 

 

Monitoring mutatók: 

 

A projektben kitűzött célok teljesültek a Támogatási szerződésben és a Felhívásban megfogalmazottak 

alapján. 

  

Eredmény megnevezése

Műszaki-szakmai 

eredmény célérték

2020.02.29-ig 

megvalósult

2020.09.28-ig 

megvalósult

A projekt valamely programelemébe bevont személyek 10% (2208 fő) 1800 2368

Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő szakemberek 

száma
15 fő 15 15

Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, 

preventív jellegű programokon részt vett személyek 
700 fő 498 692

Közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok száma 400 fő 426 426

A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon résztvevők 120 fő 120 120

Fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programokba bevontak  150 fő 201 201

A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok száma
13 db 13 13

A fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok száma 13 db 13 13

Elkészített egyéni fejlesztési tervek 300 db 300 300

Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák 

fejlesztését célzó programelemben résztvevők 
300 fő 300 300

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokba nem 

egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők
350 fő 430 430

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív 

munkaerő-piaci eszközök) tematikái
3 db 3 3

Mentori tevékenységgel elért személyek száma 200 fő 271 271

A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és 

egészségfejlesztési programokkal elért személyek száma
750 fő 782 782

Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma Cél változás Cél összváltozásCél kumulált Célérték

2020.09.28 0 236 236 230

2020.09.28 0 169 169 0

2020.09.28 21 69 69 50

2023.01.01 0 0 69

2020.09.28 15 46 46 0

2023.01.01 0 0 46

2020.09.28 0 386 386 200

2020.09.28 0 299 299 0

2020.09.28 60 231 231 200

2020.09.28 35 139 139 0

2020.09.28 0 5 5 5
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a 

romákat) résztvevők száma

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma

A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma

A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők 

száma

A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma (nő)

A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők 

száma (nő)

Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma (nő)

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a 

romákat) résztvevők száma (nő)



 

 

Röviden összefoglalva megvalósult célok és eredmények: 

A térség emberi erőforrásának fejlesztése, a térségi munkaerő munkaerő-piaci helyzetének javítása, 
a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a 
hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erősítése, a különböző társadalmi és 
etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó 
képességének fejlesztése, és a célcsoportok egészségügyi állapotának javítása és megtartása. A 
projekt keretében valósult meg a lakosság ingyenes COVID-19 szűrése is, 15 fő humán közszolgálati 
munkatárs tartós munkahelyhez jutott, számos helyi lakossági rendezvény valósult meg, közel 50 
résztvevő elhelyezkedett a nyílt munkaerő-piacon. 

 

 


