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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 28-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya: „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16)” 
 

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Komló Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 

Irányító Hatósága által meghirdetett 1005/2016. (I.18.) számú Kormányhatározatban szereplő éves 

fejlesztési terv alapján kiírt TOP-5.3.1.-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című 

felhívásra.  

 

A Felhívás célja a helyi közösségek fejlesztése, mely elsősorban települések, településrészek, 

térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás 

erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka 

hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.  

 

Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő 

közösségfejlesztési folyamatok, továbbá a közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok 

alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok 

valósulhatnak meg.  

 

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a 

helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló 

cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a 

szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, 

településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) 

erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak 

és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében. 

 

A felhívás keretében az alábbi, önállóan támogatható valamennyi tevékenység megvalósítása 

kötelező: 

 

 
Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:  
 

 
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:  

A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt 

további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a 
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TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy 

természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság stb.).  

 

2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének 

történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, 

muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, 

szervezetek együttműködésével.  

3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, 

programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, 

valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:  

a) közösségi akciók, tevékenységek, események,  

b) programok, folyamatok,  

c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése,  

d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.  

 

4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó 

dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) 

pont szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns 

megújítása:  

a) helyi esélyegyenlőségi program,  

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet,  

c) egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához 

illeszkedő stratégiai dokumentum.  

 

Ez utóbbi 4. c) pont esetében új dokumentum létrehozása is támogatható, amennyiben az szükséges 

és illeszkedik a helyi cselekvési tervhez.  

 

5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása 

(infrastruktúra-fejlesztés nélkül).  

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:  

a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési 

folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és 

a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók 

számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel biztosítása érdekében;  

b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, 

megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település vezetőinek 

közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak, 

belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 
I. Infokommunikációs akadálymentesítés; 

II. Nyilvánosság biztosítása. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 
I. Eszközbeszerzés; 
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II. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés): a TOP keretében vagy egyéb forrásból 

megvalósítani kívánt bármely infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi 

együttműködés módszerén alapuló:  

a. információs kampány;  

b. lakossági tervpályázat;  

c. közösségi tervező műhelyek;  

d. összefoglaló dokumentáció (terv, stratégia, program, koncepció) összeállítása a 

szakértői tervezés és a partnerségi egyeztetés (közösségi tervezés) eredményeinek 

feldolgozásával; a dokumentáció nyilvános elérhetővé tétele;  
III. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok; 

IV. Közlekedésbiztonsági programok. 

 

A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 

 
a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 327, 328)  

b) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37)  

c) Többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 117, 

121, 123, 128, 129)  

d) Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)  

e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 

563, 565, 569)  

f) Egyházi jogi személy (GFO 55)  

g) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599)  

h) Közalapítvány (GFO 561, 562)  

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában 

van lehetőség. Amennyiben nem konzorciumvezető, akkor konzorciumi tagként kötelező 

bevonni a fejlesztéssel érintett település helyi önkormányzatát (GFO 321). 
 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,979 milliárd 

Ft.  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 15 millió Ft, maximum 55 

millió Ft. 

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a 

 

A kérelmek benyújtására 2017. év június 30-tól 2017. szeptember 27-ig van lehetőség online 

módon, elektronikus kitöltő programon keresztül. 

 

A pályázati felhívás értelmében a támogatási kérelemhez csatolni kell a megalapozó 

dokumentumot, amelynek célja, hogy feltárja a támogatási kérelemben megjelölt térség, település, 

településrész(ek) főbb társadalmi-gazdasági problémáit, kijelöli a projekt lehetséges célcsoportjait, 

bemutatja azok igényeit, meghatározza a projektben megvalósítani tervezett tevékenységeket, azok 

szükségességét. 

 

A támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség. A  Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást /1. sz. melléklet/ a Komlói járásban lévő 14 települési 

önkormányzat (Komló Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, Bikal Község 

Önkormányzat, Bodolyabér Község Önkormányzat, Egyházaskozár Község Önkormányzata, 

Hegyhátmaróc Község Önkormányzat, Kárász Községi Önkormányzat, Köblény Községi 
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Önkormányzat, Mánfa Község Önkormányzat, Máza Község Önkormányzat, Szalatnak Községi 

Önkormányzat, Szárász Község Önkormányzat, Szászvár Nagyközség Önkormányzata, Tófű 

Község Önkormányzat, Vékény Községi Önkormányzat), Hosszúhetény Község Önkormányzata, 

valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal mint konzorciumi tagok írják alá. 

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási 

szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően 

legfeljebb 54 hónap áll rendelkezésre. 

 

Mánfa tekintetében „KORRÓ ÚTJA” címmel kincskereső kalandjáték – Mánfa helytörténete 

alapján – kerülne kialakításra. /2. sz. melléklet/ 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a „A helyi identitás és 

kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16)” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 
1.) A Képviselő-testület a TOP-5.3.1-16 pályázati konstrukció keretében utólagosan jóváhagyja a 

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” című pályázat benyújtását.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

 
2.) A Képviselő-testület a TOP-5.3.1-16 pályázati konstrukció keretében utólagosan jóváhagyja a   

„A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” című támogatási kérelem 

benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötését. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

 
 

3.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció összeállítása során a 

pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve önerő igény lép fel, a pályázathoz 

kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten megtárgyalja.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Hohn Krisztina polgármester 

    

 

Mánfa, 2017. szeptember 25.  

 

 

Hohn Krisztina 

polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

 
 



 

 6  

 
 



 

 7  

 
 



 

 8  

 
 



 

 9  

 



 

 10  

 
 

 

 

 

 



 

 11  

 
 

 



 

 12  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13  

2. sz. melléklet 

 
KORRÓ ÚTJA 

Kincskereső kalandjáték Mánfa helytörténete alapján 
 
I./ Rövidtáv:  Teleház – Árpád-kori templom 
II./ Hosszútáv:  Teleház – Árpád-kori templom – Melegmányi-vízesés – Vágott-puszta  
 
Állomások: 
1. Teleház 
2. Főtér 
3. Fábián Béla Emlékpark 
4. Harangláb 
5. Játszótér 
6. Életfa 
7. Temető 
8. Sarlós Boldogasszony Park 
9. Árpád-kori templom 
10. Kőlyuk 
11. Ágnes-vízesés 
12. Melegmányi-vízesés  
13. Vágott-puszta 
 
Játékszabály: 
- a játék úgy lett kialakítva, hogy az útvonal során a játékosok megismerjék Mánfa múltját és jelenét, 
- a játékot egyénileg vagy csoportosan is lehet játszani, mind felnőttek, mind pedig iskoláskorú gyermekek 
tanári vagy szülői kísérettel, de csoportos játék esetén is csak 1 db tarisznyát és kelléket kapnak a játékosok, 
- a versenyző – vagy a versenyző csoport – megvásárolja a hivatalban a tarisznyát, melynek ára: 1-1.500 Ft, 
max. 2.000 Ft (csoport esetén is csak 1 db tarisznyát kapnak, amiben a szükséges dolgok vannak), 
- a játékosoknak meg kell találni a helyes útvonalat a kincs felé, és menetközben különböző válaszokat kell 
megadni a játéklapon, amely információk egy részéhez az állomásokon vagy útközben lehet hozzájutni, 
másik részéhez az Interneten, harmadsorban pedig meg kell kérdezniük a helyieket, 
- a rövidtáv végén meg kell szerezni Mánfa kincseit, azaz a két legenda történetét, amit az Árpád-kori 
templomnál kihelyezett tábláról tudhatnak meg (egyik oldalon az egyik, másikon a másik), 
- a hosszútáv végén Korró történetéről kell számot adniuk, 
- ha valaki teljesítette a rövidtávot és minden feladatot hibátlanul megoldott, egy kis üveg helyi terméket 
kap ajándékba a tarisznya mellé (csoportonként 1 db-ot), és minden csapattag 1-1 db jelvényt, 
- ha valaki teljesítette a hosszútávot és minden feladatot hibátlanul megoldott, a helyi termék és a tarisznya 
mellé egy mesekönyvet is kap ajándékba (csoportonként 1 db-ot), és minden csapattag 1 db jelvényt, 
- ha valakinek nem sikerült a próba, vagy hibázott a kérdésekben, a tarisznya mellé egy Faluséta leporellót 
kap vigaszdíjul. 
 
Kellékek: 
- egy személy, aki felelős a játékért  
- kézműves tarisznya 
- játéklap  
- madártoll (jelképes utalás Korróra) 
- helyi termékes ital 
- ajándék helyi termék, amelyek közül választani lehet (aki teljesítette a kistávot) 
- ajándék Korró c. mesekönyv (aki teljesítette a nagytávot)  
- ajándék jelvény a sikeresen teljesítőknek (minden csapattagnak), 
- 2 oldalas színes tábla az Árpádkori templomnál a harang és a barlang történetével (a Kőlyuki legendát 
azért fontos itt megjeleníteni, mert lesznek, akik csak a rövidtávot teljesítik), 
- míves fatábla Vágott-pusztán Korró rövid történetével, 
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- életnagyságú színes Korrót ábrázoló tábla a Teleháznál, 
- 10 db Kő Boldizsár féle útbaigazító tábla 
 
 
KÖLTSÉGEK 
 
 
Szakértői díj:  
 
- a játék kialakítása 
250.000 Ft  
 
Marketingeszközök: 
 
- 100 db tarisznya  
100.000 Ft  
 
- 2 fajta játéklap (rövid és hosszútáv) 100-100 db 
150.000 Ft  
 
- 1 db alakos tábla Korróról az indulási pontnál / Teleház 
100.000 Ft  
 
- 1 db 2 oldalas tábla az Árpád-kori templomnál 
300.000 Ft  
 
- 1 db fatábla Vágott-pusztán  
100.000 Ft  
 
- 1000 db jelvény  
100.000 Ft  
 
Rendezvény: 
- Rumi László: Korró feldolgozása 
400.000 Ft 
 

Összesen: 1.500.000 Ft bruttó 
 
 

 


