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Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

 

Akcióterv 

 

1. Szolgáltatás beindítása: 

Információs pontot hozunk létre a Zákányi Önkormányzat épületében, mivel a célterületen 

jelenleg itt áll rendelkezésre olyan helyiség, ahol programokat lehet lebonyolítani. Az 

Önkormányzat honlapján folyamatos tájékoztatás lesz a programokkal, pályázattal 

kapcsolatosan. 

 

2. Közösségi beszélgetések 

Közösségi beszélgetéseket fogunk folytatni a projekt időszakába, ennek az a célja, hogy 

folyamatosan fel tudjuk készíteni a célterületi lakosokat a különböző programok 

megvalósítására. 

 

3. Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára történő elérhetővé tétele 

Helytörténeti anyag összeállítása, helytörténeti kutatás. 

 

1. Tanulmányút, tapasztalatcsere 

A közösségfejlesztési folyamatban érintett 15 település képviselőinek részvételével 

lebonyolított és megvalósuló tanulmányút, tapasztalatcsere céljából, településenként 1-2 fő 

(maximum 30 fő) részvételével, 3 helyszínt érintve. 

 

2. Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Berzence  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Berzence, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Berzence nagyközségben generációk közeledése-helyi identitás erősítése 

kulturális programsorozat szervezése: működő közösségek bemutatkozása, 

főzőverseny lebonyolítása, helyi illetve vidéki látogatók számára. Évente 1 

alkalommal, 3 éven keresztül (összesen 3 alkalom), helyi közösségek, 

egyesületek, konzorciumi partnerek bevonásával. A megvalósítás tervezett 

helyszínei: Berzencei Zrínyi Miklós Művelődési Házban, Bemutatóhelyen 

illetve külső helyszínen a Kavulák János Általános Iskola parkjában.  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete    2019. március  

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 400 000 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése   Csurgónagymarton  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Csurgónagymarton, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Kukoris fesztivál megrendezése Csurgónagymartonban évente 1 

alkalommal, 3 éven keresztül (összesen 3 alkalom). A tervezett összeg a 

programok teljes költségét fedezi (szervezés és egyéb kapcsolódó 

szolgáltatások, marketing, fellépők és előadók díjai, tiszteletdíjak, 

reprezentációs költségek).   

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete     2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 476 500 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység gazdájának megnevezése    Somogycsicsó  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Somogycsicsó, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Kulturális és Gasztronómiai fesztivál Somogycsicsón: A helyi gasztronómiai 

és kulturális értékek, hagyományok megőrzése és megismertetése a járás 

lakosságával a cél. Környékbeli előadók és hagyományőrzők várják a 

kikapcsolódni vágyókat, a legkisebbtől a legnagyobb korosztályig. Főzés, 

sportvetélkedő, kísérőprogramok.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete     2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 019 300 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Szenta  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  
Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Szenta, másodsorban a Csurgói járás lakossága  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység szakmai leírása    

Süssünk-főzzünk közösen közösségépítő rendezvény megrendezése évente  
1 alkalommal, 3 éven keresztül (összesen 3 alkalom) a Szenta Közösségi 

Házban és udvarán. A rendezvény során a meghívott települések képviselői 

elkészítik a településükre jellemző ételeket, (sváb, horvát, roma stb. 

nemzetiségek) amit díjazás után a helyszínen elfogyasztanak. Az ételek 

csak írott recept alapján készülhetnek, amelyek lefűzésre kerülnek.                

A programra szakembereket hívunk, akik az egészséges étrendről és az 

egészséges életmódról adnak tájékoztatót. A népzene és néptánc 

népszerűsítése.   

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete     2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 476 500 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Porrogszentkirály  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Porrogszentkirály, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Közösségépítő programok Porrogszentkirály településen (Elszármazottak 

találkozója, Falu-mozi, Nyári tábor gyerekeknek, Koncert, Ifjúsági koncert,  
Magányosan, de nem egyedül sorozat, Családok hétvégéje) a 

Porrogszentkirály Evangélikus Egyházközség és a Porrogszentkirályi 

Turisztikai és Szabadidő Egyesület bevonásával.  
Tervezett helyszínek: Kultúrház, Öregtölgy Vendégház, Evangélikus 

templom és parókia.  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.   

Megvalósítás tervezett kezdete     2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 496 000 Ft  

  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Porrogszentpál  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Porrogszentpál, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Elszármazottak találkozója Porrogszentpálon: a településről  
elköltözött/elszármazott személyek, családtagjainak a felkeresése majd a 

megvendégelése a faluban. Főzéssel és különböző interaktív programokkal 

egybekötött időtöltés. Neves fellépők és kísérőprogramok. Minden 

korosztályt megszólító tevékenységek. tervezett helyszín: Porrogszentpál 

közösségi háza és annak udvara. Bevonni kívánt szerveztek: 

Porrogszentpálért Közhasznú Egyesület, Hétszergörbe és Környéke 

Hagyományőrző Egyesület.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete   2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 019 300 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Porrog  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Porrog, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Traktoros találkozó közösségfejlesztő rendezvény lebonyolítása, melynek 

célja a térség agrárhagyományainak ápolása. Gyerekek, felnőttek idősek 

egyaránt a célcsoport részét képezik, hagyományteremtés céllal, kulturális, 

sport és gyerekprogramok tervezettek. Tervezett helyszín: Porrog Község 

önkormányzatának közösségi terei: művelődési ház és annak udvara, 

szabadidő és sportpálya, pihenőtó és annak környezete.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik  

 majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete   2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 500 000 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Somogybükkösd  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Somogybükkösd, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Kemencés sültek fesztivál megrendezése évente 1 alkalommal, 3 éven 

keresztül (összesen 3 alkalom). Helyi ételkülönlegességek bemutatása, 

főzőverseny, borbemutató borkóstolóval, sportvetélkedők, 

hagyományőrző fellépők. Tervezett helyszín: Kastély Park. Bevonni kívánt 

szervezetek: Somogybükkösdi Hegyigazdák Egyesülete, Hétszergörbe 

Hagyományőrző Egyesület.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete     2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    1 485 900 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Gyékényes  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Gyékényes, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

4 féle közösségfejlesztő rendezvény (májusfa kitáncolás, Idősek napja, 

adventi vásár és mikulás ünnepség, karácsonyi ünnepség) megrendezése a 

település közösségének fejlesztése céljából.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete   2019. március 



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 400 000 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Somogyudvarhely  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Somogyudvarhely, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Közösségformáló akciók rendezvények: helyi hagyományok feltárása, 

elszármazottak találkozója, helyi kötődésű emberek találkozója, amatőr és 

népművészeti klub és tábor, generációk közötti tudásátadáshoz 

kapcsolódó közösségfejlesztő folyamat, hírlevél és falunaptár készítése. 

Bevonni kívánt partnerek: Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány és Arany 

János Általános Iskola, Somogyudvarhely, testvértelepülés és leendő új 

kapcsolat kialakítása.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete     2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 260 000 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Iharos  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Iharos, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

3 féle közösségfejlesztő program megvalósítása (Értékeink megőrzése és 

átörökítése az új generációk számára, Határokon átívelő kapcsolat, Iharos  
Téged is vár). Tervezett helyszínek: Iharosi Művelődési Ház, Római 

Katolikus Templom, Gyöngyösi Gergely Kiállítóház és Helytörténeti 

Gyűjtemény.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete   2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 500 000 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Iharosberény  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Iharosberény, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Helytörténeti gyűjtemény és kiállítás létrehozása, helytörténeti témájú 

régészeti feltárás kezdeményezése, szakmai kivitelezés koordinációja 

(13.sz. templomrom) helytörténeti forráskiadvány szerkesztése, kiadása, 

helytörténeti vonatkozású rendezvény: Inkey Gáspár Történelmi 

Vívóverseny megrendezése valamint helytörténeti kiállítás  
bemutatótermének kialakítása, dologi-eszközbeszerzések megvalósítás 

Iharosberényben a helyi közösség bevonásával-részvételével.  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete   2019. március 

Megvalósítás tervezett vége    2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)   2 720 000 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése   Pogányszentpéter  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Pogányszentpéter, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    
Pogányszentpéteri Kincsek Tára elnevezésű program megvalósítása: 

Borkultúra bemutatása, települési programon ellátás biztosítása.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete   2019. március 

Megvalósítás tervezett vége    2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)   2 500 000 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Inke  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Inke, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Szüreti felvonulás Hagyományok felélesztése, Inke településen, régi idők 

szüreti mulatságainak felelevenítése. Felvonulás, táncos, zenés rendezvény 

szervezése. Polgárőrség - tagtoborozó kampánynap gyermekekkel Az 

egyesület tagságának növelése. Toborozás az önkéntes munka iránti 

figyelem felkeltés. Polgárőrség fontosságának bemutatása  
Családok hétvégéje Családi programok szervezése, idősebb korosztály 

bevonása, idősek napja.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete   2019. március 

Megvalósítás tervezett vége    2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)   1 900 000 Ft  

  

 

Tevékenység neve  Települési szintű közösségfejlesztő tevékenységek  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Zákány  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   

Önállóan támogatható tevékenységek  
A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása 

Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása  

Tevékenység célja  

Települési identitás és kezdeményező készség fejlesztése, közösség tagjai 

közötti együttműködés javítása, járási szintű együttműködés serkentése és 

mindezek fenntartása.  

Tevékenység célcsoportja   
Elsősorban Zákány, másodsorban a Csurgói járás lakossága  

Tevékenység szakmai leírása    

Gasztronómiai fesztivál sorozat elindítása (tájjellegű ételek fesztiválja). 

Helyszín Zákány Közösségi tér- illetve szabadtéri helyszínek. A programokra 

meghívást kapnak a konzorciumi partnerek, önkormányzatok, helyi civil 

szervezetek, iskola óvoda csoportok.  



 

Zákány Község Önkormányzata 
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 

„Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő 

közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

 A Csurgói járás lakosságának települési illetve járási közösségi 

együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, 

tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, 

amelyek a projekt tervezésekor előzetesen felmért igényeket tükrözik, és a 

Helyi Cselekvési Tervben pontosításra kerülnek majd, valamint megtörténik 

majd a releváns és elérhető közművelődési, muzeális, könyvtári, 

intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 

intézmények, szervezetek bevonása is.  

Megvalósítás tervezett kezdete     2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2021. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    2 050 000 Ft  

  

Tevékenység neve  Bűnmegelőzési program lebonyolítása  

Tevékenység gazdájának megnevezése   Zákány Község Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

Tevékenység célja   

A Csurgói járás községeiben a bűnmegelőzési tevékenység fejlesztése és a 

közbiztonság javítása. A programok során az áldozattá vagy elkövetővé 

válás csökkentése a cél.  

Tevékenység célcsoportja   
A Csurgói járás községei.  

Tevékenység szakmai leírása    

Bűnmegelőzési roadshow 3 mikrotérségi központban, bevonva a 

mikrotérség másik 4-5 települését is. Helyszínenként 250 ezer Ft, a díj 

tartalmazza a rendezvény valamennyi költségét.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága   

Felhívásban meghatározott, választható, önállóan nem támogatható 

tevékenység. A Megalapozó dokumentum helyzetelemző része és a projekt 

tervezése során felmerül igényeknek megfelelően.  

Megvalósítás tervezett kezdete    2019. április  

Megvalósítás tervezett vége     2019. szeptember  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    750 000 Ft  

 

Tevékenység neve  Közlekedésbiztonsági program lebonyolítása  

Tevékenység gazdájának megnevezése    Zákány Község Önkormányzata 

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   
 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

Tevékenység célja   
 A Csurgói járás községeiben a közlekedésbiztonság javítása.  
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Tevékenység célcsoportja   
A Csurgói járás községei.  

Tevékenység szakmai leírása    

Közlekedésbiztonsági roadshow 3 mikrotérségi központban, bevonva a 

mikrotérség másik 4-5 települését is. Helyszínenként 250 ezer Ft, a díj 

tartalmazza a rendezvény valamennyi költségét.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  

 Felhívásban meghatározott, választható, önállóan nem támogatható 

tevékenység. A Megalapozó dokumentum helyzetelemző része és a projekt 

tervezése során felmerül igényeknek megfelelően.  

Megvalósítás tervezett kezdete    2019. október  

Megvalósítás tervezett vége     2020. március  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    750 000 Ft  

 

3. Települések eszközbeszerzései 

 

Tevékenység neve  Települések eszközbeszerzései  

Illeszkedés a Felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez   
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

Tevékenység célja  

A települések tervezett programjainak lebonyolításához szükséges 

eszközök beszerzése, amelyek jelenleg nem állnak a települések 

rendelkezésére.  

Tevékenység célcsoportja   
Az adott település(ek) lakossága, közvetetten a Csurgói járás teljes 

lakossága  

Tevékenység gazdájának megnevezése  /  
Tevékenység szakmai leírása   

Porrog,  
Porrogszentkirály,  
Porrogszentpál és  
Somogybükkösd  

Sörpadok 10 db, Aktív hangfal 2 db, Hangfal állvány  
2db, Keverő 1 db, Mikrofon 2 db, Rádiós mikrofon 

2db, mikrofonállvány 4 db, kábel bekötéshez 15 m 

4 db, kábel bekötéshez, 1,5 m 2 db, kábel laptop 

bekötéshez 1 db. 1 200 740 Ft  

Zákány  Bútorok vásárlása közösségi rendezvényhez, 

(asztal, padok). Árajánlat szerint. 300 000 Ft  

Zákány  Szemléletformáló közlekedésbiztonsági kampányhoz 

beszerzett 2 db kerékpár, melyek a 

közlekedésbiztonsági roadshow során szemléltető 

eszközként fognak funkcionálni. 108 800 Ft  

Csurgónagymarton  Hangosító berendezés, árajánlat szerint.  
299 900 Ft  
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Inke  Bútorok vásárlása közösségi rendezvényhez, (asztal, 

padok). Árajánlat szerint. 300 000 Ft  

Gyékényes  3 db sátor (40.000 Ft/sátor) beszerzése a 

rendezvényekhez. Árajánlat szerint.  
120 000 Ft  

Somogyudvarhely  Szemléletformáló közlekedésbiztonsági 

kampányhoz beszerzett kerékpárok (3 db, 80000 

Ft/db), melyek a közlekedésbiztonsági roadshow 

során szemléltető eszközként fognak funkcionálni.  

240 000 Ft  

Iharosberény  Kiállítás berendezése, árajánlat szerint.  
280 000 Ft  

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága  

A települések tervezett programjainak lebonyolításához szükséges 

eszközök beszerzése, amelyek jelenleg nem állnak a települések 

rendelkezésére.  

Megvalósítás tervezett kezdete   2019. március 

Megvalósítás tervezett vége     2019. december  

Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)    3 449 440 Ft  
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Horizontális célok 

 

A pályázati Felhívás az alábbiakban rögzíti az esélyegyenlőségi kritériumokat. 

„Az esélyegyenlőség elősegítésének célja jellemzően a hátrányos megkülönböztetésből - mely 

alapulhat nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon - fakadó hátrányok társadalmi szintű 

csökkentése, az érintett emberek társadalmi-gazdasági aktivitásának, részvételének növelése, a 

társadalmi szintű esélyteremtés. A programok végrehajtása során ez olyan csoportok segítését 

és szempontjaik kiemelt figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem lennének 

képesek a hátrányaikból fakadó nehézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak téve a hátrányos 

megkülönböztetés veszélyének, illetve támogatásra szorulnak a programok forrásaihoz történő 

hozzáférés során. A program végrehajtásának valamennyi szintjén és szakaszában elő kell 

segíteni a nők és férfiak közti egyenlőség érvényesülését. Aktívan támogatni kell azon 

intézkedéseket, amelyek segítenek fölszámolni a nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget 

a társadalmi élet valamennyi területén, beleértve a foglalkoztatást, a képzést, a gazdasági életet, 

a közéletet, a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Elő kell segíteni a társadalmi 

nemek közötti egyenlőség megteremtését. Az esélyegyenlőség, az „egyenlő lehetőségek 

hagyománya” a társadalmi-gazdasági aktivitásra, részvételre, ezek sikerességére, valamint az 

aktív, cselekvő részvételből való kirekesztettségre utaló hagyomány. Amikor tehát az 

esélyegyenlőségi feladatokat rögzítjük, akkor alapvetően - a társadalmi aktivitások és 

részvételek növelését, - az aktív, cselekvő, „résztvevő” érintettek létszámának gyarapodását, 

illetve - a kudarcos, sikertelen, a cselekvő részvételből kimaradó érintett személyek 

létszámának csökkentését célozzuk meg.”  

A fenti útmutatásnak megfelelően a projektvégrehajtás során következetesen követni kell az 

esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését. Figyelmet kell fordítani a település hátrányos 

helyzetű lakóira. Biztosítani kell számukra, hogy projektbe való bevonásuk egyenlő esélyeket 

teremtsen számukra. Kiemelten fontos a társadalmi igazságosság szabályainak betartása, a 

fenntartható fejlődés elvein nyugvó gazdasági és társadalmi fejlődés megvalósítása a projekt 

végrehajtás teljes időszakában.  

 

A helyi Cselekvési terv végrehajtása során az esélyegyenlőség érvényesítése a 

következőket jelenti elsősorban: 

 

 

 a feltételek egyenlőségének biztosítása, különösen arra vonatkozóan, hogy a 15 

település minden lakosa megkülönböztetés nélkül hozzáférhessen a projekt keretében 

nyújtott szolgáltatásokhoz,  

 a képességek fejlesztése mindenki számára elérhetővé váljon,  

 a szolgáltatások diszkriminációmentes biztosítása a 15 település lakói irányába,  

 hozzájárulás az előítéletek csökkentéséhez,  

 hozzájárulás a társadalmi egyenlőtlenségek mérsékléséhez,  

 a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és bárminemű megkülönböztetés 

elleni fellépés, a kirekesztés csökkentése,  

 a társadalmi aktivitás növelése.  
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A projekt leginkább úgy tud a fentieknek megfelelni, ha a falu lakossága minden egyes 

tevékenységelemről tájékoztatva lesz, és a bevonásuk is megvalósul. A bevonás mind a 

végrehajtást, mind az rétékelést magában kell, hogy foglalja.  

 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében leginkább érintett célcsoportok: 

 

•  kisgyermeket nevelő nők; - többgyermekes nők; - gyereküket, gyerekeiket egyedül 

nevelő nők; - 50 év feletti nők; - GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők; - inaktív nők; - roma 

nők; - akadályozott/fogyatékossággal élő nők. - romák; - akadályozott/fogyatékossággal 

élő/megváltozott munkaképességű emberek; - migránsok; - fogvatartottak, börtönből 

szabadultak; - szenvedélybetegek; - szexuális orientációjuk alapján kisebbségek, - 

hajléktalanok (lakhatási szegények); - hátrányos helyzetű családban élő gyerekek, fiatalok; - 

állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok; - bentlakásos intézményben élő emberek; 68 - 

fogyatékos gyerekek, fiatalok; - idősek; - alacsony végzettségűek, iskolából lemorzsolódók; - 

pályakezdő fiatalok, munkatapasztalattal nem rendelkezők; - (tartósan) munkanélküliek; - 

alacsony munkaintenzitású háztartásban élő emberek; - 45 év feletti inaktívak; - szegregátumok 

lakói; - rossz közlekedésű településen élők; - (jövedelmi, lakhatási) szegények.  

 

Fenntarthatóság 

 

Az egyes programok, események megvalósításakor az alábbiakra kell tekintettel lenni:  

 

 Az emberi egészség védelme érdekében az emberi egészségre veszélyes anyagok 

ártalmatlanítása, eltávolítása, az életminőség és az emberi egészség környezeti 

feltételeinek javítása a projekt által érintett területen.  

 A természeti erőforrások megőrzése és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

javítása érdekében:  

- szabálytalan hulladék-lerakók felszámolása − szelektív gyűjtés, szelektív 

hulladékkezelés biztosítása, komposztálás − csomagolóanyag-felhasználás 

csökkentése hulladék újrahasznosítása a beruházás során − szállítás, közlekedés 

és az általuk okozott terhelés csökkentése, közösségi, környezetbarát közlekedés 

arányának növelése − helyi anyagok használata, helyi beszállítók foglalkoztatása 

− a projekthelyszín kiválasztásakor az új létesítmény telepítése elsősorban már 

meglévő létesítmények helyére, ‒ a projekt által érintett területen a terület 

sajátosságainak megfelelő természetes vagy természet-közeli növényzet 

helyreállítása, telepítése, erdőterületek növelése ‒ helyi vagy országos 

védettségű természeti terület védettségének, természeti állapotának javítása a 

projekt által érintett területen vagy a projekthelyszín közelében, a projekt által 

érintett területen, vagy annak közelében lévő természetvédelmi oltalom alatt álló 

területek, természeti értékek megismertetése a helyi közösséggel.  
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Rendezvénynaptár 
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A fenti Akcióterv Zákány Község Önkormányzatának fejlesztési dokumentum a, „Helyi 

identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben” című 

projekt dokumentuma. 

 

 

Zákány, 2019.09.13. 

 

 

A tanulmányt összeállította: 

 

 

 

_______________________ 

Rab Szilvia 

szakmai vezető 


