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Balatonfüred Város Önkormányzata mint gesztor, a Humán 

közszolgáltatások fejlesztése az észak-balatoni térségben című projekt 

keretében az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány 100 %-os 

támogatásával 499,91 millió forintot nyert vissza nem térítendő 

támogatásként további nyolc településsel együtt. A projekt célja a humán 

közszolgáltatások átfogó fejlesztése a térségben. A projekt az Európai Unió 

támogatásával valósul meg. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a 

projektből 44,05 millió forint támogatásban részesült. 

Az EFOP-1.5.2-16 2017-00016 azonosító számú projektet Balatonfüred, 

Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Felsőörs, Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly, 

Dörgicse és Balatonfőkajár települések valósítják meg. A helyi 

önkormányzatok szervezésében a humán közszolgáltatások terén jelentkező 

szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programokat indítanak, 

elősegítik a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság munkaerő-piacon való 



 
megjelenését, erősítik a települések helyi kisközösségeinek társadalom-

szervező szerepét és a vidék megtartó képességét. 

A két éven át tartó projekt keretében a célcsoportok számára képzések, 

tréningek, digitális felzárkóztató programok, testi-lelki egészségvédelmi 

aktivitások, interaktív előadások, kirándulások és szakkörök is 

megvalósulnak. A projekt része egy járási szintű ifjúsági, akadálymentes 

közösségi információs pult és települési ösztöndíjrendszer kialakítása is. 

 

Az EFOP 1.5.2.-16 Humán közszolgáltatások fejlesztése az észak-balatoni 

térségben című projekt a Széchenyi 2020 program keretében 499 908 000 

forint európai uniós támogatás segítségével, 2020. 12. 31-ig valósul meg. 

 

A pályázaton Szentkirályszabadja község 44,05 millió forint összegű 

támogatás nyert el. 

 
A projektről bővebb információt a www.balatonfured.hu/ oldalon olvashatnak. 
 
 

 
 
 
További információ kérhető: 
Csetényi Kristóf projektasszisztens 
06-87/581-227, efop152@balatonfured.com 
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A 2020 végéig tartó projekt keretében a célcsoportok számára képzések, 

tréningek, digitális felzárkóztató programok, testi-lelki egészségvédelmi 

aktivitások, interaktív előadások, kirándulások és szakkörök is 

megvalósulnak. A projekt része egy járási szintű ifjúsági, akadálymentes 

közösségi információs pult és települési ösztöndíjrendszer kialakítása is. 

További információ: Antal Zsuzsa szakmai vezető, 30/9413582 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységekre került sor településünk 
vonatkozásában: 
 
Beruházás: 

- a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal épületében falfestés, a nyílászárók 
lakkozása, kábelezés, parkettázás valósult meg bruttó 2.700.000,-Ft értékben. 

 

 
 

 
 
Eszközbeszerzés: 
- nagy teljesítményű hangrendszer, projektor, laptop, tornaszőnyeg, pulzusmérők, 
ugrókötelek, fitnesz szalag, súlyzókészletek, multifunkciós sportgép, rollerek, mini gát, 
hajítólabdák kerültek beszerzésre bruttó 1.200.000,-Ft értékben 
 
A pályázat keretében vállalt, megvalósított és folyamatban lévő ösztöndíj programok: 
 

1. Felnőtt szakemberek részére (2 fő támogatására került sor) 
Az Ösztöndíj Pályázat alapvető céljai elsősorban, 
- hogy a humánszolgáltatási területen dolgozó szakember megszerezhesse a képességei 
szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget; 
- hogy az Ösztöndíjas településhez történő kötődését erősítse 
- hogy az Ösztöndíjasa megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település 
érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen folyó tevékenységekben 

 



 
önkéntesen részt vesz. 
- hogy a pályázaton olyanok vehessenek részt, akik megszerezni kívánt végzettségére 
a humánerőforrás térképen a képzettségi vagy kompetenciahiány jelzésre szerepeljen. 
- hogy a célcsoport: 
- elsősorban a helyben élő, és helyben humánszolgáltatási területen dolgozó 
szakemberek, 
- másodsorban a helyben dolgozó, de másutt élő szakemberek, illetve 
- olyan szakemberek legyenek, akik vállalják, hogy a későbbiekben a település 
humánszolgáltatásban hiányterületen fognak tevékenykedni 
 

2. A hátrányos helyzetű középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló 
fiatalok részére 

 
Első ütem: 2018/2019-es tanév (2 fő támogatására került sor) 
Második ütem: 2019/2020-as tanév (3 fő - elbírálás alatt) 
A Települési Ösztöndíj Pályázat alapvető céljai első sorban, hogy a tanulók, fiatalok, 
megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget; 
hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.  
Célcsoport: 16 – 25 évesek 
Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását 
közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a 
településen folyó tevékenységekben önkéntesen részt vesz. 
 A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a jelentkező legalább 2 éve az adott 
településen állandó lakóhellyel rendelkezzen 
 
A pályázati projekt megvalósításához 1 fő 8 órás szociális mentor, 1 fő 4 órás szakmai 
koordinátor alkalmazására került sor. 
 
A pályázat keretében heti rendszerességgel sor került különböző megvalósuló szakkörök 
megvalósítására. 
 

1. Baba-Mama klub 
A „Baba mama klub” életmód sport klub, lelki egészségvédelem prevenciós 
szerepének megerősítése érdekében indított program. A foglalkoztatás célja a 
zenei élménynyújtás, hogy a résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék 
és éneklés örömét 

 



 

 
2. Gyermek modern tánc 

Gyermek modern tánc szakkör a hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek 
részére prevenciós célú szabadidős program. A gyermekek számára a test edzése 
elengedhetetlen tényező. A tánc nem csak fizikálisan fejleszti a gyereket, hanem a 
zene használata által ritmusérzéke, kereszt agyféltekés harmonizálás 
következtében a nyelvérzéke és az agy tanulási funkciói is fejlődnek. 
 

 
3. Kézimunka szakkör 

A kézimunka szakkör az idősek közösségben tartása és a gyerekek iskola utáni 
kézimunka művészet ismereteinek elsajátítására ad lehetőséget. A foglalkozás 
egyik fő célja, a generációk közötti együttműködés. A szakkör lehetőséget kínál a 
kreativitás, probléma felismerő, és megoldó képesség, a képzelet, a képi 
gondolkodás, a nyitottság, az empátia az érzelmi élet gazdagítására is.  
  

 



 

 
 
 

4. Mai Nők Klubja 
A „Mai Nők klub” alakítása idősek bevonásával közösségben tartása érdekében, de 
nem kizárólagos idősek részvételével, élményekkel teli szabadidejének biztosítása 
a cél.  A szakkör többszörösen is hasznos szabadidős tevékenység a tánc a 
mozgás edzi a testet, de karbantartja az agyat is a koreográfiák tanulása által.  
 

 
5. Step aerobic 

A “Step Aerobic” szakkör a 20-50 éves korosztály számára prevenciós célú életmód 
sport program. A step pad használatával változatos koreográfiák segítségével 
zsírégető jellegű hangulatos csoportos stressz oldás. 

 



 

 
6. Asszony tánc 

A kondicionáló tánc, a torna és a különböző tánc stílusok elegyéből áll össze.  
A tinédzsertől a nyugdíjasig bárki részt vehet a foglalkozásokon, minden korosztály 
számára könnyedén végezhető gyakorlatok sorozatából áll. Az ízületeket nem 
terheli túl, nem igényel előképzettséget és független az állóképesség szintjétől. 
Vidám hangulatú zenés testedzés, amely egyidejűleg hasznos a fizikum és a lélek 
számára. Remek kikapcsolódás és egyben jó fejlesztő és erősítő hatású 
mozgásforma. 

 
A projekten belüli egészséges életmód programsorozathoz kapcsolódóan több 
rendezvényre is sor került. 

- Hagyományok és közösségfejlesztés, mentális egészség Szentkirályszabadján 
2018.08.19. 

- Szüretelő Falunap:2018.09.15. 
- Egészségnap -  „Futaszabadi” verseny 2018.09.29. 
- Radnóti menet: 2018.10.13. 
- Idősek napja: 2018. 12.01. 
- Gyermeknap és pörköltfőző verseny: 2019.05.25. 

 



 
- Hagyományok és közösségfejlesztés:2019.08.19. 

 
A pályázatban foglalt egészségtudatossági és közösségfejlesztési célú megvalósult 
kirándulások, túrák: 

- A szentkirályszabadjai nyugdíjasok kirándulása Balatonfüredre 2018.08.25 
- Gyerekek kirándulása a Sobri Jóska Kalandparkba 2018.09.08. 
- Sárvári túra a nyugdíjasoknak 2018.10.27. 
- Győri Állatkert látogatása a gyerekeknek 2018.11.10. 
- Kis-Balaton: szakvezetés a Kis-Balatonon, Kápolnapusztai Bivalyrezervátum 

megtekintése:2019.04.13. 
- Tamási: Gyógyfürdő meglátogatása, Miklósvári Parkerdőben túra: 2019.06.20. 

 

 

 

 



 

 

 


