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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 2011. július 28-ai ülésén tárgyalta a DDOP-3.1.2/B-11 „Helyi és térségi 
desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című pályázatról szóló 
előterjesztést. Az előterjesztésben beszámoltunk arról, hogy a Mecsek-Hegyhát Turisztikai 
Közhasznú Egyesület 2011. július 7-én tartotta alakuló ülését. A megalakulást követően a 
Baranya Megyei Bírósághoz benyújtottuk bejegyzési kérelmünket, amely alapján a megyei 
bíróság nyilvántartásba vette az egyesületet. A nyilvántartásba vételről szóló bírósági döntés 
ellen az ügyészség fellebbezést nyújtott be, mert – álláspontja szerint – az egyesület 
alapszabálya nem biztosította maradéktalanul a közhasznú jogállás megszerzésének minden 
feltételét, továbbá a tagfelvételi eljárás szabályozásában felesleges a bírósági jogorvoslat 
biztosítása. 
 
Az egyesületi bejegyzés kezdeményezésével párhuzamosan megkezdtük az egyesület TDM 
szervezetként történő regisztrációját, mely elengedhetetlen feltétele volt a pályázat 
benyújtásának, hiszen a benyújtáskor már TDM szervezetként kell működnie az egyesületnek.  
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztálya a regisztrációhoz szükséges 
dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra szólította fel az egyesületet, melyben 
többek között kifogásolta, hogy az egyesület elnöke önkormányzati tisztviselő, valamint az 
egyesület elnökségében is két fő polgármester van, így a szavazatra jogosultak több mint 
felének jelenléte esetén egyszerű többséggel hozott döntések esetében a polgármesterek 
részvételével kialakulhat a döntéshozatalban az önkormányzatok többsége.  
 
A hiánypótlásban továbbá kifogás merült fel az önkormányzatok, illetve az egyesület között 
megkötött középtávú együttműködési megállapodással kapcsolatban. A főosztály hiányolta az 
együttműködési megállapodásból azt a pontot, amelyben az önkormányzatok kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a turizmussal kapcsolatos döntéseiket a TDM szervezet véleményének 
figyelembe vételével hozzák. 
 
A fentiekre tekintettel célszerűnek tűnt a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület 
bejegyzése iránti kérelem visszavonása és egy új, nem közhasznú egyesület alapítása. A 
Mecsek-Hegyhát Turisztika Egyesület megalakulására 2011. szeptember 28-án került sor. Az 
elnökség megválasztásakor figyelembe vételre került a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Turisztikai Főosztályának kifogása, így az egyesület elnöke Riedel René, a Frankia Kft. 
ügyvezetője, alelnöke Kárpáti Jenő, Magyarszék Község Önkormányzat polgármestere, 
titkára Kozmann Béláné, egyéni vállalkozó a Vadvirág Étterem üzemeltetője, elnökségi tagjai 
pedig Maul Kitti, a SIKFÜRDŐ Kft. cégvezetője, illetve Szeledi Katalin, a Magyarhertelendi 
Termál Turisztikai Egyesület elnöke lett. 
 
Az új egyesület bejegyzési kérelme benyújtásra került a Baranya Megyei Bírósághoz, illetve a 
TDM szervezet ismételt regisztrációjához szükséges dokumentumok összeállítása 
folyamatban van. Amennyiben az egyesület bejegyzése, illetve a TDM szervezet 
regisztrációja megtörténik, úgy benyújthatóvá válik december 31-ig a TDM szervezet 
működtetésére a pályázat. 
 
A fenti változások szükségessé teszik a képviselő-testület 143/2011. (VII.28.) Kt. 
határozatának és az együttműködési megállapodásnak a módosítását. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a 143/2011. (VII.28.) Kt. határozattal módosításával 
kapcsolatos ügyet és az alábbi döntést hozza: 
 

1.) A határozat 3., 4. pontjában a „Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület” 
megnevezés helyett a „Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület” megnevezés kerül.  
 

2.) A határozat 2. pontja az alábbira változik: 
A képviselő-testület a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesülettel a jelen előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal kötendő Középtávú Együttműködési 
Megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza az alpolgármestert annak aláírására. 
 

3.) Az eredeti határozat egyéb tekintetben változatlan marad. 
 
Komló, 2011. október 18. 
 
 
 
       Polics József  
       polgármester 



1. számú melléklet 
Középtávú Együttműködési Megállapodás 

     (tervezet) 
 
mely létrejött 
egyrészről Komló Város Önkormányzata, 7300 Komló, Városház tér 3. (képviseli: Kupás 
Tamás Levente alpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat 
 
másrészről Mecsek-Hegyhát Turisztikai  Egyesület, 7300 Komló, Városház tér 3. 
(képviseli: Riedel René elnök), a továbbiakban: Egyesület 
 
között alulírott napon és helyen Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………………számú határozata alapján az alábbi feltételek szerint: 
 
 
I. Felek jogállása, az együttműködés alapjai 
 
1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a 2011. szeptember 28-án megalakult 

Egyesület alapító tagja. 
 
2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Egyesületet tekinti a város és térségének turisztikai 

fejlesztéseit irányító és koordináló szakmai szervezetnek, illetve vállalja, hogy nem hoz 
létre párhuzamos struktúrát a városi szintű turizmusirányításra, turizmusmenedzsmentre, 
és csak egy TDM szervezetnek lesz teljes jogú tagja. 

 
3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a turizmust érintő előterjesztéseit az Egyesület (TDM 

szervezet) szakmai véleményének figyelembevételével készíti elő, döntését az Egyesület 
szakmai véleményének figyelembevételével hozza meg. 

 
II. Az egyesület működésének célja 
 

1. A versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése; 
2. A turistaforgalom növelésével és az azzal együtt járó gazdasági fejlődés generálásán 

keresztül a városban és térségében lakók életminőségének javítása; 
3. Az érkező turisták és vendégek számára tökéletes utazási élmény biztosítása; 
4. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus 

fejlesztésében, a desztináció identitásának megteremtése és a helyi vonzerők erősítése. 
 

III. Az Egyesületnek átadott önkormányzati turisztikai és egyéb szakmai 
feladatok 
 
Komló város épített és kulturális öröksége, természeti értékei és hagyományai 
megismertetésének, az attrakciók és turisztikai szolgáltatások versenyképes piaci 
megjelenítésének, a helyi fogadási feltételek fejlesztésének, valamint az érintettek 
(tulajdonosok, szolgáltatok, felhasználók) között történő koordinálás érdekében. 
 

1. Komló város és térsége bemutatása, népszerűsítése, turisztikai jellegű hasznosítása; 
2. Turisztikai fejlesztések, új termékek kialakításának kezdeményezése, összehangolása; 



3. A helyi lakosság nyitottá tétele az örökség megőrzésére, megóvására, és a vendégek 
fogadására való felkészítésére; 

4. A város turisztikai fogadási javítása, a fejlesztések turisztikai szakmai 
koordinációjának ellátása; 

5. A városra és térségére vonatkozó turisztikai adatbázis létrehozása és folyamatos 
karbantartása. 

 
IV. A feladatellátás tárgyi és pénzügyi feltételei 
 

1. Az Önkormányzat az átadott feladatok ellátásához az előző évi állami támogatással 
növelt IFA minimum 20 %-nak megfelelő összegű támogatást biztosít, melynek 
évenkénti mértékét az önkormányzat költségvetési koncepciója készítésének 
időszakában egyeztetik.  

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóságának és a kiszámítható szakmai működése érdekében az Egyesületnek 
történő támogatás fizetését a DDOP-2.1.3/B-11 kódszámú „Helyi és térségi turisztikai 
desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése” c. projekt 
befejezésétől számított 5 évre biztosítja. 

 
 
V. Egyéb rendelkezések 
 

1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 21/2011 (VI. 24.) számú helyi 
adók megállapításáról és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározott idegenforgalmi adó kivetését, szabályozását 
a projekt megvalósítása és nyomon követési ideje alatt fenntartja. 

 
2. Jelen megállapodás Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

jóváhagyásával válik joghatályossá. 
 
3.   A megállapodást a Felek határozatlan időre kötik. Ugyanakkor megállapodnak abban, 

hogy tartalmát évente felülvizsgálják és kölcsönös egyetértéssel a megállapodást 
módosíthatják. 

 
Komló, 2011.  
 
 
___________________     _____________________ 
     Kupás Tamás Levente      Riedel René 
Komló Város Önkormányzat             elnök 
      alpolgármester 
 



2. számú melléklet 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. július 28-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
143/2011. (VII.28.) Kt. határozata a 

 
DDOP-3.1.2/B-11 Helyi és térségi 

desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című 
pályázat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és 
Ellenőrzési Bizottság véleménye alapján – megvitatta a DDOP-2.1.3/B-11 Helyi 
és térségi desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése 
című pályázat tárgyú előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a helyi TDM 
szervezetben résztvevő teljes jogú tag önkormányzatként a szervezet 
kiszámítható működésének érdekében a projekt megvalósítási 
időtartamára és fenntartási időszakra, azaz a projekt befejezésétől 
számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással megnövelt 
mindenkori beszedett idegenforgalmi adó (IFA) minimum 20%-ának 
megfelelő mértékű támogatást biztosít évente a TDM szervezet turisztikai 
fejlesztési és működési feladatainak ellátására. 

 
2. A képviselő-testület a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Közhasznú 

Egyesülettel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást jóváhagyja és 
felhatalmazza az alpolgármestert annak aláírására. 

 
3. A képviselő-testület támogatja, hogy a Mecsek-Hegyhát Turisztikai 

Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtson be a DDOP-2.1.3/B-11 
kódszámmal kiírt „Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezetek létrehozása és fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra 
58.823.000 forint projektköltség 85%-os támogatásának elnyerésére. 

 
4. A képviselő-testület a 3. pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében 

az ott meghatározott összköltség 15%-ának megfelelő, azaz 8.823.000 Ft. 
összegű támogatást biztosít pályázati saját erő fedezetéül a Mecsek-
Hegyhát Turisztikai Közhasznú Egyesület részére a az önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendeletének 8. számú mellékletében „Tervezés, 
lebonyolítási, a pályázati önrész”  keret terhére. 



 
5. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 

rendeletmódosításkor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
   Kupás Tamás Levente alpolgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

K.m.f. 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
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