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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 48/2011. (III.31.) számú határozatával döntött a Mecseki 
Élménykörút Kulturális és Turisztikai Közhasznú Egyesületből történő kilépésről és az 
egyesülettel kötött megállapodás felmondásáról. A döntés indoka az volt, hogy az 
egyesület addigi működése során önkormányzatunk nem tapasztalt olyan 
együttműködést, amely az egyesületi célok megvalósítása irányába mutatott volna, így 
városunk nem profitált a tagságból.  
 
A Mecseki Élménykörűt Egyesületből történő kilépésünk idején már körvonalazódott 
egy, a környező települési önkormányzatokat, turisztikában érdekelt vállalkozásokat, 
civil szervezeteket és magánszemélyeket tömörítő szervezet létrehozásának igénye. Az 
elmúlt időszakban pedig több alkalommal egyeztetések folytak a környező települések 
önkormányzataival (pl. Magyarszék, Mánfa, Magyarhertelend, stb.), a térségben 
működő és turizmusban érdekelt vállalkozások (pl. Síkfürdő Kft., Frankia Kft.) 
vezetőivel és egyesületekkel (pl. Magyarhertelendért Egyesület, Komlói Horgász 
Egyesület).  
 
Az egyeztetések eredményeként kialakult az a közös álláspont, hogy alapítsunk egy 
olyan turisztikai egyesületet, amely pályázatot nyújthatna be egy helyi Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet megalakítására és működtetésére.  
 
A TDM szervezetek olyan szakmai turisztikai tömörülések, amelyek célja adott térség 
idegenforgalmi fejlesztési irányainak összehangolása, valamint az ahhoz kapcsolódó 
marketing és tájékoztató tevékenység folytatása.  
 
A TDM szervezetek kialakítására, fejlesztésére, működési feltételeinek 
megteremtésére, valamint a TDM szakmai feladatainak megvalósítására jelenleg a 
DDOP-2.1.3/B-11 kódszámú pályázat keretében forrás igényelhető. A pályázatot 
egyesület, valamint non-profit gazdasági társaság nyújthatja be. Kedvező elbírálás 
esetén a TDM szervezetet 5 éven keresztül kell működtetni.  
A pályázati kiírás feltételei szerint a TDM szervezet működésének éves költségvetése 
el kell, hogy érje a 10 millió forintot, amelyet a pályázati forrásból, a TDM szervezet 
tagjainak hozzájárulásából, valamint a működésből befolyó bevételekből  lehet 
biztosítani.  
 
Fentiek tükrében az újonnan megalakítandó egyesület alapvető koncepciója egy 
kifejezetten szakmai szervezet felállítása és működtetése annak érdekében, hogy a 
mecsek-hegyháti térség, mint desztináció hangsúlyosan jelenjen meg Magyarország 
turisztikai térképén, növekedjen a térségben eltöltött vendégéjszakák száma és 
elősegítse az idelátogató vendégek tökéletes utazási élményszerzését.  A 
vendégforgalom megnövekedéséből fakadó előnyök pedig a térség gazdasági-
társadalmi fejlődését szolgálhatják. Ezzel együtt az egyesületi tagság olyan közép-
hosszútávú anyagi elkötelezettséget jelent, amely egyrészről az egyesületi tagdíj, 
másrészről a TDM szervezet felállításával és működtetésével, illetve a pályázati önerő 
biztosításával összefüggő költségek viseléséből áll.  
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Az egyesületi tagdíjat az alapítandó egyesület közgyűlése határozza meg, amely 
kötelezettség vállalására a Mecseki Élménykörút Egyesület tagdíjára korábban 
elkülönített 850.000,- Ft a forrás jelenleg is rendelkezésre áll. 
A pályázati kiírás szerint az TDM szervezetet működtető önkormányzatok állami 
támogatással növelt idegenforgalmi adójuk 20%-át kötelesek a TDM szervezet 
működtetésére fordítani. Ez városunk esetében  2011. évben hozzávetőlegesen 1,8 
millió forintot jelent.  Mivel a TDM szervezet működésével a helyi vállalkozások 
fejlesztését is szolgálja, e kötelezettség teljesítésére a költségvetésben támogatási 
kerettartalékként elkülönített előirányzat forrásként szolgálhat. 
A TDM pályázatban benyújtására kerülő projekt költségvetésének ismeretében az 
önrész biztosítása tárgyában további testületi döntésre, illetve további forrás 
biztosítására lesz szükség. A pályázaton elnyerhető maximális támogatás 50 millió 
forint, amelyhez 15% önerő biztosítása szükséges. A pályázat benyújtásakor felmerülő 
önerő biztosításának kötelezettsége azonban megoszlik az érintett egyesületi tagok 
között.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön 
Komló Város Önkormányzata részvételéről a fentebb körülírt, mecsek-hegyháti térség 
turizmusfejlesztését megcélzó egyesület megalapításában. Kérem továbbá, hogy a T. 
Képviselő-testületet, hogy támogassa a TDM szervezet felállításának, működtetésének 
és az ehhez szükséges pályázat benyújtásának elképzelését és ehhez anyagilag is 
járuljon hozzá.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági, 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság, valamint a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a mecsek-hegyháti térség turizmusfejlesztését célzó egyesület alapításával 
kapcsolatos előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város 
Önkormányzata képviseletében részt vegyen a mecsek-hegyháti térség 
turizmusfejlesztését megcélzó egyesület megalapításában, az egyesületen belül 
támogassa a TDM szervezet felállítását és működtetését, illetve a pályázat 
előkészítését. 

 
2. A megalakítandó egyesület tagdíjfizetési kötelezettségére a Képviselő-testület 

legfeljebb 850.000,- Ft erejéig kötelezettséget  vállal a Polgármesteri Hivatal 
egyéb dologi kiadása előirányzat terhére. Az egyesület tárgy évi 
fejlesztési/pályázati céljaihoz az idegenforgalmi adó és kapcsolódó állami 
támogatás 20%-ával egyező összegű, legfeljebb 1,8 millió forint  
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pénzeszközt/többlet tagdíjat biztosít a Költségvetési rendelet 12. számú 
mellékletében szereplő támogatási kerettartalék előírás terhére. 

 
3. A TDM pályázat benyújtása esetén az önerő Komló Város Önkormányzatára 

jutó összegéről a Képviselő-testület külön határozattal dönt.  
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben teljes jogkörrel eljárjon, az alapító 
okiratot és az egyéb szükséges dokumentumokat aláírja. 
 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:     Polics József polgármester 
      

 
Komló, 2011. május 19. 
 
        Polics József 
        polgármester 
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