
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. február 2-án  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködéséhez kiírt pályázat beadásáról, előkészítéséről  
 
Iktatószám:  3140/2012.  
 
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. 18. 

pont 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. számú melléklet II/C. 17. 
pont 

 
 

 

  
  
  
 
Meghívott: 
 
 
 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében 3. alkalommal nyílik pályázati lehetőség. 
 
A Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
ún. IPA programként működik az Európai Unió 2007 és 2013 közötti költségvetési 
időszakában. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA), melyet a Tanács 1085/2006/EK 
Rendelete hozott létre, és melynek részletes szabályait a Bizottság 718/2007 EK Rendelete 
ismerteti, öt komponensen keresztül kerül megvalósításra, melyek közül egyik a Határmenti 
Együttműködési komponens. Célja a jószomszédi viszony erősítése, a stabilitás, a biztonság 
és a fellendülés előmozdítása a résztvevő valamennyi ország kölcsönös érdekében, valamint a 
harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésük támogatása. 
 
A magyar–horvát határmenti térségben támogatás nyerhető el környezetvédelmi projektre, 
gazdasági és társadalmi összefogást erősítő programra, de akár K+F tevékenységre vagy 
határon átnyúló munkaerő-áramlás elősegítését célzó projektre is, továbbá jelentős támogatás 
áll rendelkezésre a turizmushoz kapcsolódó fejlesztésekre, beleértve a turisztikai 
infrastruktúra fejlesztését, valamint a kulturális örökség megszerzését. 
 
A pályázók köre:  
Nonprofit szervezetek, többek között helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, 
alapítványok, egyesületek, oktatási intézmények, kamarák. A pályázó partnerségben legalább 
egy magyarországi és egy horvátországi partnernek kell lennie a támogatásra jogosult 
területről. 
 
A pályázati felhívás keretében összesen 21. 036. 735 euró közösségi forrás áll rendelkezésre. 
A projektek Magyarországon az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország, 
Horvátországban az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) és a Horvát Köztársaság 
társfinanszírozásával valósulnak meg.  
 
A forrás olyan tevékenységek támogatására szolgál a magyar-horvát határmenti régióban, 
amelyek hozzájárulnak az alábbi célok megvalósításához: 

1. a Dráva-völgy és az ahhoz kapcsolódó természeti és vidéki területek környezeti 
stabilitásának és vonzerejének növelése; 

2. a Mura – Dráva - Duna területből és az azt körülvevő természeti és vidéki területekből 
egy fenntartható, közös regionális turisztikai termék kialakítása; 

3. a két oldal szinergikus és együttműködő gazdaságai; 
4. a közös kulturális örökség fejlesztése és fenntartása, a kulturális értékek és a 

hagyományok népszerűsítése, valamint a turizmus fejlesztése céljából; 
5. az emberek, az oktatás és a civil szervezetek közötti intenzív kulturális és oktatási 

kapcsolatok előnyeinek kihasználása. 
 

Belisce település polgármestere azzal a kéréssel kereste meg Komló Város Önkormányzatát, 
hogy közös pályázatot nyújtsunk be az IPA 4. prioritásra, azon belül is a kulturális örökség 
tematikus útjának fejlesztésére. 
 
Belisce projektötlete a település egy fafeldolgozó üzeme tulajdonából a települési 
önkormányzat tulajdonába átkerült múzeum – mely a fafeldolgozáshoz kapcsolódó 
eszközöket mutatja be – felújítását tartalmazza, melyhez igazodva a közös projekt a terület 



ipari örökségének kultúrájának bemutatása lenne, melyhez Komló a bányászati eszközök, 
emlékek bemutatásával csatlakozna. 
 
A projektterv tematikájának jövőbeni kidolgozásához alkalmazkodva a József Attila Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése az alábbi alternatívák mentén valósulhatna meg, 
melyeknek alapgondolata igazodik az ipari kultúra bemutatásának témaköréhez. 
 

1.)  Muzeális Gyűjtemény jelenleg parkolóként funkcionáló területén kialakítani egy 
olyan bemutató helyet, ahol a bányászathoz kapcsolódó eszközök kerülnének 
kiállításra, illetve ehhez kapcsolódóan új parkolóhelyek kerülnének kialakításra. 

 
2.)  Kisebb mértékű fejlesztés, mely a Muzeális Gyűjtemény weboldalának elkészítését 

tartalmazná, mely a bányászat történetét és emlékeit mutatná be horvát és magyar 
nyelven.  

 
A két alternatíva közül az kerülne megvalósításra, amely a program kidolgozása során jobban 
igazodik a projekt komplexitásához, a fejlesztéshez azonban kapcsolódhatna egy egységes 
design megtervezése és a szükséges promóciós anyagok elkészítése.  
 
A projekt uniós támogatási intenzitása 85%, Magyarország pedig önkormányzati pályázó 
esetén a projekt összköltségvetésének 10%-át támogatja, így Komló Város 
Önkormányzatának a projekthez 5% önerőt kell biztosítania. A projekt minimum költsége 50. 
000 euró, maximum költsége 400. 000 euró lehet.  A projekt megvalósítására maximum 16 
hónap áll rendelkezésre. A projekt benyújtási határideje 2012. március 12.   
 
A projekt gesztor települése Belisce lenne, illetve a projekt előkészítéshez kapcsolódó 
költségeket (projektírás, tanácsadói tevékenység) is a horvát partner biztosítaná.  
 
A projekt jelenlegi állapotában még nem tudjuk meghatározni a költségeket, hiszen a két 
alternatíva eltérő forrást igényel. Javaslom, hogy a projekthez az önkormányzat által 
biztosítandó önerő egy maximum összegben, 3.000 euróban kerüljön meghatározásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével 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 Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködéshez kiírt 
pályázat beadásáról, előkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület kijelenti, hogy közös pályázatot kíván benyújtani a horvátországi 
Belisce településsel, a „Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program” című pályázatra. 
 

2.) A képviselő–testület a projekt költségeire önrészként legfeljebb 3.000 eurót, legfeljebb 
1.000.000 forint összegben biztosít a 2012. évi költségvetésben. 

 
 



3.) A képviselő–testület felkéri a polgármestert, a pályázat benyújtására, valamint 
felhatalmazza a projekthez kapcsolódó nyilatkozatok, megállapodások aláírására. 

 
 
Határidő : értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2012. január 26. 
 
        Polics József  
        polgármester 
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