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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 18. és 20. 

pont 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 8. és 28. 
pont 

  
  
  
  
 
Meghívott:  
 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 76/2011 (VII.29) VM rendelet alapján kiírásra kerültek a LEADER támogatási pályázatok. 
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport „Közösségi célú 
fejlesztés” jogcímen 1 016 664 célterület azonosítószámon, „Települési szabadidőpark 
kisléptékű infrastrukturális fejlesztése” címen pályázati lehetőséget biztosított. A Helyi Akció 
Csoportnak előzetes vizsgálat céljából a pályázni kívánt projektre vonatkozó adatlapot meg 
kellett küldeni. 
 
A Mecsekfalui Részönkormányzat szabadidőpark kialakítására kívánt pályázatot benyújtani. 
A pályázat benyújtására azonban csak települési önkormányzatnak van lehetősége. Az 
előzetesen benyújtott projekt adatlap alapján Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület LEADER 
Helyi Akciócsoport a projekt kidolgozását, a pályázat benyújtását támogatta.   
 
Ezen támogató nyilatkozat alapján az Önkormányzatnak lehetősége nyílott a tényleges 
pályázat benyújtására. 
 
A pályázat benyújtásának határideje 2011. november 15. Mivel az októberi testületi ülés 
időpontjában még nem voltunk a projekt javaslattámogató bírálatának birtokában és a 
novemberi testületi ülésre a pályázat benyújtását követőn kerül sor, ezért jelen előterjesztés a 
pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására irányul. 
 
A projekt keretében a Mecsekfalu városrész közvetlen szomszédságában lévő, 1595/1 hrsz-ú 
ingatlanon a korábbi években társadalmi munkában, a helyi részönkormányzat anyagi 
támogatásával létesült szilárd burkolatú szabadtéri színpad és a kapcsolódó vizesblokk 
felújítására kerülne sor, mely így alkalmassá válna szabadtéri rendezvények, kulturális 
programok lebonyolítására, biztosítva minden korosztály számára a kultúrált és kényelmes 
szórakozást. A projekt keretében továbbá tereprendezésre, faültetésre, játszótéri eszközpark 
bővítésére, nyársaló helyek kialakítására, asztalok, padok, hulladékgyűjtők kihelyezésére 
kerülne sor. 
 
A pályázaton a felújítás bekerülési költség nettó összegének 95%-át nyerheti el az 
Önkormányzat, a további nettó 5 % összeget és az összköltség ÁFA részét az 
Önkormányzatnak saját erőként kellene biztosítania. A projekt bruttó költsége 5.000.000 
forint, nettó költsége 4.000.000 forint, melyhez 3.800.000 forint támogatást lehet elnyerni. A 
projekthez szükséges 1.200.000 forint önrészhez a Mecsekfalui Részönkormányzat 500.000 
forinttal járulna hozzá, így Komló Város Önkormányzatának 700.000 forint önrészt kell 
biztosítania a 2012. évi költségvetés terhére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta a „Komló-Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése” 
című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja az önkormányzat által a 76//2011.(VII.29.) VM 
rendelet (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 



Stratégiák LEADER fejlesztések végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről) és a 149/2011. (IX.20) MVH közleményben szabályozottak szerint a LEADER 
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület helyi akciócsoport által a „Települési szabadidőpark 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztése” célterületre kiírt pályázati felhívásra „Komló-
Mecsekfalui szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése” címmel benyújtott 
pályázatot. 
 
A pályázat forrásösszetétele: 
A projekt megvalósításához igényelt 
támogatás 

3.800.000 forint 

Saját forrás: Komló Város Önkormányzat  700.000 forint 
Saját forrás: Mecsekfalui Részönkormányzat 500.000 forint 
A projekt összköltsége 5.000.000 forint 
 
A képviselő-testület a bruttó 5.000.000,-Ft összköltséggel megvalósítandó beruházáshoz 
szükséges 1.200.000,-Ft összegű saját forrást a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja azzal, 
hogy a Mecsekfalui részönkormányzat fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi 
megállapodás keretében 500.000,-Ft összeget átad Komló Város Önkormányzata részére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 
 
 
Komló, 2011. november 16. 
 
 
 Polics József 
 Polgármester 
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