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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 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 tevékenységek 
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 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; 
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. 
 
Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint a fenti beszerzést az „A2” 
eljárásrend szerint kell lefolytatni (Polgármester nevében, az érintett irodavezető által 
lefolytatott meghívásos eljárás, legalább három ajánlattevő meghívásával). Az eljárás 
keretében ajánlattételre felkérendő cégek az alábbiak voltak: 
 

1. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület (7333Kárász, Petőfi S. u. 21.) 

2. PRO-RÉGIÓ Bt.    (7624 Pécs Jakabhegyi u. 8/d. ) 

3. GEOPÓLUS Bt.    (7624 Pécs, Rodostó u. 18.) 

Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 10.5. pontja szerint a beszerzési 
eljárások indítását, a fenti gazdasági szereplőknek az ajánlattételre történő meghívását a 
Polgármester jóváhagyta. 



 
 

 
 
A beérkezett árajánlatok alapján az eljárást a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület (7333 
Kárász, Petőfi S. u. 21.) nyerte. A megalapozó dokumentum elkészítéséért fizetendő 
megbízási díj 1.270.000.-Ft (nettó=bruttó), azaz Egymillió-kétszázhetvenezer forint. A  
megbízási díj a pályázatban elszámolható. 

 
A támogatási kérelem benyújtására csak konzoriumi 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, Egyházaskozás Község Önkormányzata, Hegyhátmaróc Község 
Önkormányzat, Kárász Községi Önkormányzat, Köblény Községi Önkormányzat, 
Magyaregregy Község 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. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális és egészségügyi bizottság, valamint a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével 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, a szociális és egészségügyi bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – 
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 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. 
 

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 



 
 

2.) A Képviselő-testület a TOP-5.3.1-16 pályázati konstrukció keretében jóváhagyja a   
„A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” című támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
megkötését. 
 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József 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.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

    
 
K o m l ó, 2017. szeptember 20.  
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 

 



 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP – 5.3.1-16 kódszámú, A helyi identitás 
és kohézió erősítése című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak 
be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban. 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve : Komló Város Önkormányzat 

Postacím: 7300 Komló, Városház tér 3. 

Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

724100 

Adószám: 15724100-2-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Polics József polgármester 

 

Szervezet neve : Bikal Község Önkormányzata 

Postacím: 7346 Bikal, Zrínyi u. 2. 

Székhely: 7346 Bikal, Zrínyi u. 2. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
331713 

Adószám: 15331713-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kőműves József polgármester 

 
 
 
 
 



 

 

Szervezet neve : Egyházaskozár Község Önkormányzat 

Postacím: 7347 Egyházaskozár, Fő tér 1. 

Székhely: 7347 Egyházaskozár, Fő tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

331735 

Adószám: 15331737-2-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Weisz Kornélia polgármester 

 

Szervezet neve : Hegyhátmaróc Község Önkormányzat 

Postacím: 7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi utca 71. 

Székhely: 7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi utca 71. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

556134 

Adószám: 15556136-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Varga Lívia polgármester 

 

Szervezet neve : Kárász Községi Önkormányzat 

Postacím: 7333 Kárász, Petőfi S. utca 36. 

Székhely: 7333 Kárász, Petőfi S. utca 36. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

333618 

Adószám: 15333612-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Lép Péter polgármester 

 
 

Szervezet neve : Köblény Községi Önkormányzat 

Postacím: 7334 Köblény, Kossuth  tér  1. 

Székhely: 7334 Köblény, Kossuth  tér  1. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
333597 

Adószám: 15333595-1-02 



 

 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Klesch Csaba polgármester 

 

Szervezet neve : Magyaregregy Község Önkormányzat 

Postacím: 7332 Magyaregregy, Kossuth L. utca  73. 

Székhely: 7332 Magyaregregy, Kossuth L. utca  73., 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
724111 

Adószám: 15724117-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester 

 

Szervezet neve : Mánfa Község Önkormányzat 

Postacím: 7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58. 

Székhely: 7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
736107 

Adószám: 15736101-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Hohn Krisztina polgármester 

 
 

Szervezet neve : Máza Község Önkormányzata 

Postacím: 7351 Máza, Kossuth  utca  24. 

Székhely: 7351 Máza, Kossuth  utca  24., 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
724298 

Adószám: 15724296-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Pecze Gábor polgármester 

 

Szervezet neve : Szalatnak Községi Önkormányzat 

Postacím: 7334 Szalatnak, Béke u. 3-5. 



 

 

Székhely: 7334 Szalatnak, Béke u. 3-5. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
333607 

Adószám: 15333605-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Bregó János polgármester 

 

Szervezet neve : Szárász Község Önkormányzat 

Postacím: 7188 Szárász, Petőfi utca 20. 

Székhely: 7188 Szárász, Petőfi utca 20. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

556145 

Adószám: 15556143-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Simon Péter polgármester 

 

Szervezet neve : Szászvár Nagyközség Önkormányzat 

Postacím: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. 

Székhely: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
724166 

Adószám: 15724162-2-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dunai Péter polgármester 

 

Szervezet neve : Tófű Község Önkormányzat 

Postacím: 7348 Tófű, Kossuth Lajos utca 18. 

Székhely: 7348 Tófű, Kossuth Lajos utca 18. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

556156 

Adószám: 15556150-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Walke Zsolt polgármester 

 



 

 

Szervezet neve : Vékény Községi Önkormányzat 

Postacím: 7333 Vékény, Fő utca 51. 

Székhely: 7333 Vékény, Fő utca 51. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
333629 

Adószám: 15333629-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Endrődi Tibor polgármester 

 
 

Szervezet neve : Hosszúhetény Községi Önkormányzat 

Postacím: 7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. 

Székhely: 7694 Hosszúhetény, Fő u.166. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
724144 

Adószám: 15724148-2-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Csörnyei László polgármester 

 

Szervezet neve : Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 

Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

330002 

Adószám: 15330004-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Göndöc András Megyei Főjegyző 

 
 

 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Komló Város 
Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 



 

 

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
 
 
 
      Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Polics József 

Komló Város Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

          
 
        konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Kőműves József 

Bikal Község Önkormányzata 
 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

        
 
         konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Weisz Kornélia 

Egyházaskozár Község 
Önkormányzat 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

  
 

 

                          
                      konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Varga Lívia 

Hegyhátmaróc Község Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

                        
                       konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Lép Péter 

Kárász Községi Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 



 

 

 
 

 
 
 

                          konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Klesch Csaba 

Köblény Községi Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 

                      konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Fülöpné Rákosa Ildikó 

Magyaregregy Község Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 
 

                          konzorciumi tag 
 
 

............................................. 
Hohn Krisztina 

Mánfa Község Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 

                      konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Pecze Gábor 

Máza Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 
 

  
  
                          konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Bregó János 

Szalatnak Községi Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 
 
 
 

                      konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Simon Péter 

Szárász Község Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 
 



 

 

                          konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Dunai Péter 

Szászvár Nagyközség Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

                      konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Walke Zsolt 

Tófű Község Önkormányzat 
 

P.H. 
 

 
Aláírás dátuma: 

 
 

…………………………… 
 
 
 

                          konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Endrődi Tibor 

Vékény Községi Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

                      konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Dr. Csörnyei László 

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 
 
 

  
                          konzorciumi tag 

 
 

.............................................. 
Dr. Göndöc András 

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 

                       
 
 
 
 
 

 
 
 

 


