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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság SZMSZ 1. számú melléklet IV/C 9. 

pont 
Gazdasági, Településfejlesztési 
Bizottság 

SZMSZ I. számú melléklet II/C. 17-18. 
pont 

 
 

 

  
  
  
 
Meghívott: Kollár László a Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai 
Egyesület  elnöke – 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.  
 
 
 
A határozatot kapják: Kollár László a Mecseki Élménykörút Kulturális és 
Turisztikai Egyesület  elnöke – 7346 Bikal, Rákóczi u. 22. 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Komló Város Önkormányzata Képviselő–testületének 110/2009. (VII. 26.) számú 
határozatában döntött a Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Közhasznú 
Egyesületbe történő belépésről, valamint a 82/2010. (VI. 17.) számú határozatában döntött a 
Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Közhasznú Egyesülettel kötendő 
megállapodás jóváhagyásáról.  
 
A Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Közhasznú Egyesület célja a fenntartható és 
versenyképes turizmus helyi rendszerének kialakítása és működtetése a Turisztikai 
Desztináció Menedzsment (TDM) keretein belül. Továbbá az egyesület célul tűzte ki a 
térségbe érkező vendégek számának, vendégéjszakák számának és az egyesület működési 
területén a vendégek tartózkodási idejének növelését, turisztikai kínálat fejlesztését, az 
egyesület területén működő önkormányzatok, turisztikai szolgáltatók, civil szervezetek 
hatékonyabb együttműködésének elősegítését. Az egyesület eddigi működése során 
önkormányzatunk nem tapasztalt olyan együttműködést, amely a fenti célok megvalósítása 
irányába mutatott volna.  
 
Az elmúlt hetekben a környező, turisztikai szempontból egy térséghez tartózó településeken, 
településrészeken (Magyarhertelend, Sikonda) működő, turizmusban érdekelt vállalkozások 
vezetőivel több egyeztetést folytattunk, ahol felmerült egy a környező települések 
önkormányzatait, civil szervezeteit, turizmusban érdekelt vállalkozásait tömörítő turisztikai 
egyesület vagy non-profit gazdasági társaság létrehozása, mely pályázatot nyújthatna be egy 
helyi TDM szervezet megalakítására és működtetésére.  
 
Ismételten kiírásra került a DDOP-2.1.3/B-11 kódszámú pályázat, amely TDM szervezetek 
kialakítását, fejlesztését, működési feltételeinek megteremtését, valamint a TDM szakmai 
feladatainak megvalósítását támogatja. A pályázatot egyesület, valamint non-profit gazdasági 
társaság nyújthatja be.  
 
A pályázatban meghatározott feltételek teljesíthetőségének, önkormányzatunkra háruló anyagi 
terheinek vizsgálata folyamatban van. A pályázati feltételek között azonban egyértelműen 
maghatározásra került, hogy egy önkormányzat nem lehet több TDM tagja. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Mecseki Élménykörút Kulturális és Közhasznú 
Egyesületből Komló Város Önkormányzata lépjen ki, továbbá 2011. április 1. napjával 
mondja fel a Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Közhasznú Egyesülettel kötött 
megállapodást. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési, 
valamint a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta a Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Egyesületből való kilépést, 
illetve az egyesülettel kötött megállapodás felmondását és az alábbi határozatot hozza: 
 



1.) A képviselő–testület kifejezi azon szándékát, hogy 2011. április 1. napjával kilép a 
Mecseki Élménykörút Kulturális és Turisztikai Egyesületből és felkéri a 
polgármestert, hogy az egyesület elnökét a kilépésről tájékoztassa. 

 
2.) A képviselő–testület 2011. április 1. napjával felmondja Mecseki Élménykörút 

Kulturális és Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodást és felkéri a polgármestert, 
hogy a megállapodás felmondásáról az egyesület elnökét tájékoztassa. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2011-03-23 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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