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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. november 28-i ÜLÉSÉRE 

 

 

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

16) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
 

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 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, melynek támogatási szerződése 2018. szeptember 12. napján aláírásra került. 

 

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.  

 

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

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

 

A támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában volt 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 

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 írták alá. 

 

Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 44/2017 (IX.28.) számú határozatában 

jóváhagyta a pályázat benyújtását és az ahhoz szükséges Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás megkötését. /3. sz. melléklet/ 
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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) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó 

konzorciumi megállapodás” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 44/2017 (IX.28.) sz. határozata alapján 

benyújtott pályázat támogatásban részesült. 

 

2.) A Képviselő-testület a határozat 1. sz. melléklete szerinti konzorciumi megállapodás 

tartalmát megismerte, azzal kapcsolatban tájékozódott és az a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja, utólagosan jóváhagyja.  
 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

    

 

 

Mánfa, 2018. november 21. 

 

 

Takács Zsolt 

polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 
KORRÓ ÚTJA 

Kincskereső kalandjáték Mánfa helytörténete alapján 
 
 

Tevékenység neve  Helyi értékek bemutatás 
másképp  
(Keress a Mecsekben) 

Tevékenység gazdájának 
megnevezése  

Mánfa Község Önkormányzata  

Illeszkedés a Felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

Identitás tudat formálás, 
közösségfejlesztés történik a 
program keretében.  

Tevékenység célja, célcsoportja  Identitástudat formálás, 
közösségfejlesztés, helyi értékek 
megismerése, természet 
szeretetre nevelés. A térség 
lakossága.  

Tevékenység szakmai leírása  Kincskereső játék létrehozása, 
marketing elemekkel, 

eszközbeszerzéssel. Létrejön 
egy kincskeresőjáték, mely 

keretében a helyi és az 
idelátogató is megismerheti a 

Mánfán található értékeket 
(természeti, épített örökség, 

kulturális értékek), játékosan, a 
szabadidő kellemes eltöltése 

révén. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága  

A településen és a térségben 
élők nem mennek ki a szabadba, 
nem ismerik a természeti és 
épített örökségeket, nem tudják 
hol élnek, nem kötődnek a 
településhez.  

Megvalósítás tervezett kezdete  2019. május 1.  

Megvalósítás tervezett vége  2021. december 31.  

Tevékenység megvalósításának 
becsült költsége (Ft)  

1 504 488  
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