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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2019. évben kiírásra került az „Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2014-2020” keretében az a pályázati felhívás mely 2-es prioritása a 
természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítását, ezen belül is a 2-es komponenst 
képező turisztikai attrakciókat támogatja. A pályázatot két horvát település Valpovo és Nasice, 
illetve magyar részről Komló városa közösen nyújtanák be, melyben a vezető kedvezményezett 
Valpovo lesz. 
A tervezett költségvetés partnerenként legfeljebb 250.000 euró, mely kb. 80.000.000,-Ft. A 
projekt költségvetésének 85 %-a uniós támogatás, 10 %-a kormányzati társfinanszírozás és 5 
%-ot kell önerőként minden partner részéről biztosítani, amely legfeljebb 12.500 euró és, kb. 
4.000.000,-Ft-nak felel meg. 
A támogatás típusa vissza nem térítendő és utófinanszírozott. A projekt tervezett indulása 
kedvező elbírálást követően 2020 év, és átfutási ideje 24 hónap.  
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 3. 
A pályázat keretében a komlói projekt a sikondai városrészben kerülne megvalósításra az alábbi 
tartalommal: 

- Tó melletti parkoló kialakítása. 
- Járda kiépítése a szigetre vezető hídig. 
- Meglévő híd felújítása, megerősítése. 
- A terület helyi védettséget élvez. A békák évenkénti akadálymentes átvonulásához 

békaterelők kiépítése a bekötő út alatti átereszekig. 
- Tematikus útvonal kialakítása a Pihenő parktól a Körtvélyesi városrészig, táblák 

kihelyezésével, az erdei út feljavításával. 
- Wellnes hotellel szemben egy felnőtt utcai géppark létesítése (amennyiben belefér a 

költségvetésbe). 
- Kiegészítő elemként kültéri kinyomtatott térkép kerékpáros és gyalogos túrák 

ajánlásával. 
- Tanulmány Sikonda gyógyászati és természetvédelmi értékeiről, ennek turisztikai 

hatásáról. 
- A komlói Hét Domb egyesület bevonásával tematikus túrák szervezése a horvát és 

magyar média képviselői, a természetvédelmi és turisztikai szakemberek számára. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett 
bizottságok véleménye alapján döntsön a pályázat benyújtásáról.  
 
Határozati javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, és a 
pénzügyi és ellenőrzési, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az „Interreg V-A Magyaroszág-Horvátország Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében pályázat benyújtása” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a horvátországi Valpovo és Nasice 
településekkel az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2014-2020 keretében a sikondai városrész turisztikai 
fejlesztésére. 
 
 



2. A képviselő-testület a komlói projektelem legfeljebb bruttó 250.000 euró 
összköltségéhez legfeljebb bruttó 12.500 eurónak megfelelő bruttó 4.000.000,-Ft 
összeget biztosít a 2020. évi költségvetés terhére.   

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés összeállításakor a fenti 
előirányzatot vegye figyelembe. 

 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
3. A képviselő-testület a pályázat előkészítésével kapcsolatban 2019. évben felmerülő 

esetleges költségigény fedezetéül legfeljebb bruttó 1.000.000,-Ft összeget biztosít a 
költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret terhére.  
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron 
következő rendeletmódosításkor gondoskodjon. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közös pályázat benyújtására és a 
projekthez kapcsolódó nyilatkozatok, megállapodások aláírására. 
 
Határidő: 2019. május 3. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 
Komló, 2019. április 17. 
 
 

 Polics József 
 polgármester 
 


