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segítő támogatás 

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ  

Eredmény megnevezése:  
 
Fecskeház projekthez kapcsolódó fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek befejezése, záró 
kifizetési kérelem benyújtása. 
 
Eredmény leírása:  
 
A jelen projekt keretében a Kemence 398 hrsz-ú ingatlanon (Fő út 155) álló Közösségi házban 
lévő – a támogatási kérelem benyújtásakor üresen álló, rossz állapotú - lakás került 
felújításra, mely a fiatalok letelepedését segítő Fecskeház megvalósítására irányul. 
A projektmegvalósítás első ütemében az építési tevékenység első fázisa került elszámolásra. 
amelyben a bontási munkálatok, földszinti padozat feltöltése és a betonozási munkálatok 
valósultak meg.  
 

A projekt előrehaladása az 
elmúlt két évben zajló járvány 
és annak hatásai miatt nem a 
megfelelő ütemben zajlott, a 
kivitelezésben csúszások 
léptek fel, ezért a projekttel 

kapcsolatban módosítási 
kérelmet nyújtottunk be a 
végző határidőt illetően, 
mely elfogadásra került. 
 
 
 



 
A záró mérföldkő eléréséig 
a projekttel kapcsolatos 
építési tevékenység 
befejezésre került, a 
projekt sikeresen lezárult. 
A Fecskeházzal kapcsolatos 
hirdetmény 2020. október 
20-án lett nyilvánosan 
közzétéve. A pályázati 
feltételeknek mindenben 
megfelelő nyertes fiatal 
párral 2021. szeptember 
27-én került aláírásra a 
szerződés. 
 
 

A projekthez kapcsolódóan kötelező nyilvánosság biztosítása 1 db tájékoztató tábla 
kihelyezésével, valamint a honlapon történő megjelenéssel megvalósult (www.kemence.hu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A projekt további, nem számszerűsíthető eredményei: 
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia kiemeli a térség elöregedésének, illetve a fiatalok 
elvándorlásának problémáját, mely részben a korlátozott a lakhatási lehetőségekhez, 
részben pedig a munkalehetőség hiányához köthető. Az önkormányzatok támogatásra 
fordítható anyagi kerete szűkös, legtöbb esetben nincs lehetőség a fiatalokat támogató 
programok megvalósítására. A Fecskeház program nem volt jellemző a térségben az eddigiek 
folyamán, segítségével a térségi fiatalok az iskolai tanulmányaik befejeztével új 
perspektívákat kapnak helyben.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fejlesztés ösztönző, motiváló hatású, ugyanis a fiatalok támogatása a térségi települések-, 
valamint a fiatalság részére is iránymutató hatással bír. Az önkormányzatok a kedvező 
hatásokat megismerve, a fiatalok az előnyök miatt válnak motiválttá a támogatási forma 
igénybevételére. A fejlesztéssel javulnak a demográfiai mutatók, valamint megállítható a 
népesség elöregedése. A fejlődés ez irányú támogatása elengedhetetlen a fejlesztési 
stratégiák teljesítéséhez, és a település fenntartható működésének biztosításához.  
 
Kemence, 2021. 10.16.  
 
 

       
        

 


