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Tisztelt Képviselők!
A TOP-5.3.1-16- A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati kiírásra módunkban áll
pályázatot benyújtani a települést érintő közösségfejlesztési programok előkészítésére és
megvalósítására, az ún. „cselekvő közösségek” létrehozására. A megyei önkormányzat azzal kereste
meg városunkat, hogy nyújtson be pályázatot a kiírásra.
A kiírás célja, hogy a nyertes projektek aktivizálják a helyi közösségeket, felkeltsék a településen
egymástól elkülönülten működő vagy még meg sem alakult közösségek, személyek egymás iránti
érdeklődését, így dinamizálva a helyi szereplőket az identitásuk közös kidolgozásában, építésében.
A pályázati kiírás az alábbi tevékenységeket támogatja, melyeket javaslunk belevenni a pályázati
programba:
Kötelező tevékenységek:
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
Az 1.-6. pontokban, valamint azok alpontjaiban meghatározott tevékenységek csak együttesen
támogathatóak, mindegyik pont megvalósítása kötelező. A „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt
módszertani útmutatója alapján az alábbi tevékenységeket (folyamatot) szükséges elvégezni:
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés (cselekvési terv kidolgozása)
2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele.
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.
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;
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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.
Választható, a kötelező tevékenységekhez kapcsolódó programelemek:
1. Eszközbeszerzés a projekt költségvetésének max. 10%-áig.
2. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés):
pl: információs kampány; összefoglaló dokumentáció készítése lakossági igényfelmérés
alapján
3. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok megvalósítása (max. 10 millió
Ft költségig.
4. Közlekedésbiztonsági szemléletformáló programok (kerékpározás, járművezetés)
megvalósítása max. 5 millió Ft költségig.
A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre (ún. célterület),
azaz településrész(ek)re, település(ek)re kell vonatkozzon, amely(ek) lélekszámának el kell érnie
legalább az 500 főt és nem haladhatja meg a 15 ezer főt.
Tehát Oroszlány esetében legalább 2 célterület kijelölése kötelező, ha az egész településre nézve
szeretnénk közösségfejlesztési programokat megvalósítani.
A fejlesztés céljának összhangban szükséges lennie a település(ek) hatályos Integrált
Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) és a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában (HEP)
meghatározott célokkal. A projekt keretében ezen dokumentumok felülvizsgálata is támogatható, mely
a HEP esetében aktuális kérdés önkormányzatunknál, így ennek költsége a pályázat keretében
elszámolható.
A megvalósítás során lehetőség van a támogatási kérelemben előre meg nem határozott, a
közösségfejlesztési folyamat során igényként, szükségletként, lehetőségként felmerült, a Felhívásban
meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, példálózó jelleggel felsorolt további
akciók, programok, tevékenységek, események megvalósítására is.
1. A közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés (pl: idősek célzott fejlesztési
igényeinek felmérése)
2. A közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
(helytörténeti anyagok rendezése, tematizálása, kiállíthatóvá tétele)
3. A helyi cselekvési terv alapján a közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi
akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása.
a. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása:
A közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása kötelező legalább negyedévente
egyszer.
b. Programok, folyamatok megvalósítása:
A tervezést követően félévente legalább egy új program, illetve folyamat elindítása kötelező. Ilyen
lehet például:
a helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak,
muzeális és közművelődési intézmények bevonásával:
- (pl: bányászrelikviák, helytörténeti anyagok gyűjtése, bemutathatóvá tétele)
- helyi művelődési programsorozatok szervezése, működésének szakmai támogatása
- klubok, táborok, szakkörök szervezése
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c. A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése:
- pl: médiacentrum fejlesztése, reklám és ismeretterjesztő filmek készítése.
4. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása:
A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az
érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kialakítása a település valamely, közösségi térként
is funkcionáló, lehetőség szerint közművelődési, vagy muzeális intézményében, vagy könyvtárakban
(infrastruktúra-fejlesztés nélkül).
A közösségfejlesztési folyamatba be kell vonni a településen működő közművelődési, könyvtári
vagy muzeális intézményeket.
A támogatási kérelemben biztosítani kell, hogy a megvalósításban részt vevő közösségfejlesztő,
valamint a konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, könyvtári, muzeális intézmény
legalább egy-egy munkatársa és a projekt szakmai vezetője a program megkezdését követő legfeljebb
3 éven belül közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt szerezzen.
Biztosítani kell továbbá, hogy a település vezetői részt vegyenek a „Cselekvő közösségek” kiemelt
projekt által biztosított szakmai tapasztalatcseréken.
A nyertes projekt esetén 8 hónap áll rendelkezésre a részletes szakmai program előkészítésére, az
együttműködési megállapodások megkötésére, közösségi interjúk lefolytatására a felhívásban
megjelölt és az előbb bemutatott lehetőségek mentén. A szakmai programot a helyi közösség állítja
össze a saját igényei mentén.
A támogatási szerződés megkötését követő 16 hónapon belül ki kell dolgozni, megújítani a település
részletes rendezvénynaptárát, a helyi cselekvési tervet, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP),
stb. Amennyiben szükséges, akkor a közbeszerzéseket is le kell folytatni (jelen törvényi előírások
alapján nem érjük el a közbeszerzési értékhatárt).
A kidolgozott programok megvalósítására minimum 36 hónapot kell hagyni, így összesen 54 hónapon
keresztül tarthat a teljes projekt, azonban a megvalósítás előkészítésére vonatkozó időszak vélhetően 8
hónap alatt lezárulhat, így ~44 hónapot érdemes számolni a projekt megvalósítási időszakára.
A projekt fő indikátora a Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő).
Fenntartási kötelezettség:
A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt fizikai
befejezését követő legalább 3 évig az alábbi szolgáltatásokat fenntartja:
1. a célcsoport számára biztosított tevékenységek, programok részletes bemutatását tartalmazó
szakmai anyagok saját vagy fenntartója honlapján online elérhetővé tétele a társintézmények,
társszervezetek részére,
2. a támogatással megvalósított projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatását tartalmazó
tanulmány készítése, a saját és – adott esetben a bevont települések honlapján – online hozzáférhetővé
tétele a társintézmények, társszervezetek és a lakosság részére,
3. a projekt keretében elkészült tájékoztató anyagok ingyenes, online elérhetőségének biztosítása saját
és a bevont települések honlapján.
Megállapítható tehát, hogy a projekt működési költséget generáló fenntartási kötelezettséget nem ró az
Önkormányzatra.
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A pályázatot csak konzorciális formában lehet benyújtani, melyhez az OKSZIK-ot, mint helyi
közművelődési intézményt célszerű bevonni. A pályázati kiírás előnyös vállalásként jeleníti meg, ha
egyéb szervezetek is részt vesznek a projekt végrehajtásában. Tekintettel arra, hogy a projekt egyik
célja a helyi médiafelületek közösségi igényeknek megfelelő megújítása, valamint a projekt keretében
jelentős médiamegjelenésre van lehetőség és szükség, emellett a muzeális intézmény/helyi értéktárban
nevesített érték bevonása is előnyt jelent a pályázat elbírálása folyamán, így a LÜN Kft., mint a
médiacentrum és a Bányászati Múzeum üzemeltetőjének bevonása is indokolt a projektbe.
A projekt keretében az önkormányzat teljes munkaidőben a pályázat költségvetésének terhére
közösségszervező feladatokat ellátó (civil) referenst alkalmazhat, mely lehetőséggel a Polgármesteri
Hivatal élni kíván.
A projekt költségvetése az alábbi főbb tevékenységek mentén állhat össze (jelen költségek előzetes
javaslattétel alapján kerültek megadásra, a részletesebb szakmai tartalom kidolgozásakor ezek
változhatnak):
- HEP felülvizsgálat és egyéb stratégia dokumentumok kidolgozása (1,33 millió Ft)
- Eszközbeszerzés (4 millió Ft)
- Közlekedésbiztonsági programok (3 millió Ft)
- Bűnmegelőzési programok (5 millió Ft)
- Egyéb Programszervezés (6 millió Ft)
- Civil referens bérköltsége (15 millió Ft)
- Képzési költségek (3 millió Ft)
- Média szolgáltatások (4,5 millió Ft)
- Nyilvánosság biztosítása (170 ezer Ft)
- Projekt menedzsment (1millió Ft)
Összesen: 43 millió Ft
A pályázat benyújtási határideje 2017. szeptember 13.
A pályázat benyújtásához szükséges a testület jóváhagyó döntése azzal a kikötéssel, hogy a pályázat
benyújtását követően a végleges szakmai tartalomról testületi beszámoló készül.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslom az előterjesztés tartalmának megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását a pályázat
beadásának érdekében.
Oroszlány, 2017. augusztus 29.

Lazók Zoltán

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (....) Kt. határozata
a TOP-5.3.1 - A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati kiírásra benyújtandó
pályázattal kapcsolatosan döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a TOP-5.3.1 - A helyi identitás és kohézió
erősítése című pályázati kiírásra az előterjesztés szerinti tartalommal.
2. Nyertes pályázat esetén vállalja a projekt megvalósítását és a projekt eredményeinek fenntartási
időszak végéig történő működtetését.
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3. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert, Rajnai Gábor alpolgármestert, Németh Gábor
alpolgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és a pályázat határidőre
történő benyújtására.
4. Utasítja Lazók Zoltán polgármestert, hogy a pályázat benyújtást követően a végleges szakmai
tartalomról testületi beszámolót készítsen.
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős:
a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

6

