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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
2012. április 25-én kiírásra került a DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú „Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázati konstrukció. A konstrukció célja a hazai 
turizmusszektor és ezen keresztül a teljes magyar gazdaság versenyképességének erősítése, a 
turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. Ennek érdekében a 
konstrukció a versenyképes turisztikai attrakciók kialakítását és fejlesztését támogatja.  
 
A projekt önkormányzatok esetében 100%-os támogatás intenzitású, azaz önerő biztosítását 
nem igényli.  
 
A pályázat benyújtási határideje: 2012. augusztus 29. 
 
A tervezett projekt célja egy olyan turisztikai attrakció megvalósítása, melynek 
eredményeképpen a vidéki Magyarország legjelentősebb geoturisztikai (geológiai, 
földtörténeti és dinoszaurusz) kiállítása létesül Komlón és hozzá kapcsolódó külső attrakciók 
megvalósítása történhetne. 
 
A tervezett projekt fő eleme a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belső 
tereinek átépítésével, az épület belső felújításával olyan komplex interaktív kiállítás 
létrehozása, amely a város és környékének ökológiai, geológiai, geomorfológiai és 
paleontológiai (dinoszaurusz/Komlosaurus) értékeire épít. Az interaktív kiállítás keretében 
többek között sor kerülne a mecseki kőzetek bemutatására, animáció létrehozására a Mecsek 
kialakulásáról, a vulkáni működés szemléltetésére, installációk elhelyezésére a 
karsztosodásról és néhány látványos karsztjelenség bemutatására (karrmező, dolina, 
vízelnyelő, buvópatak, barlang…), a dinoszauruszok és élőhelyeik maketten történő 
ábrázolására, a Komlosaurus történetének animációs és film keretében történő ismertetésére. 
A bányászat bemutatása pedig egy vájatszakasz rekonstruálásával, filmeken illetve virtuális 
séta keretében történne.  
 
A tervezett projekt két további külső helyszínen kerülne megvalósításra, melyek 
középpontjában a Komlosaurus témája áll. A Közösségek Háza és Színház- és 
Hangversenyterem közötti játszótéren és zöld területen a gyermek korosztály számára kerülne 
kialakításra egy modern játszótér, mely játszótéri elemei az őslények, a dinoszauruszok 
témaköré épülnének kiegészítve kapcsolódó animációs programokkal. A projekt harmadik 
helyszínén a MEOE telep után, a lovarda alatti patak és erdő területén az őslények eredeti 
élőhelyéhez hasonló természeti környezetben tanösvény, installációk, attrakciók kerülnének 
kialakításra. 
 
A projekt részletes kidolgozása, látványtervezése folyamatban van, melynek prezentációját a 
tervezők a képviselő-testületnek előreláthatólag június utolsó hetében mutatják be. 
 
A projekt szempontjából a pályázati konstrukció legfontosabb alapvető céljai, részcéljai: 
- a gazdaság versenyképességének erősrése;  
- a turizmusból származó jövedelmek növelése;  
- munkahelyteremtés; 
- a látogatok számának növelése; 
- egymáshoz kapcsolódó egymást kiegészítő attrakció kialakítása; 
- turizmus területi és időbeli koncentrációjának csökkentése, szezontól és időjárástól 
függetlenül és garantáltan igénybe vehető szolgáltatások kialakítása; 



- egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátos értékekre építés; 
- a turisták átlagos tartózkodási idejének növelése; 
- hosszú távon fenntartható fejlesztés megvalósítása. 
 
A fejlesztési elképzeléshez illeszkedő támogatható tevékenységek: 
- történelmi, és kulturális örökség turisztikai hasznosítása (a történelmi, az épített, a szellemi 
és a kulturális örökség turisztikai attrakcióvá fejlesztése, illetve az ezen értékhez illeszkedő 
látogatóbarát-, valamint élményekkel való bővítése); 
- természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése. 
 
A tervezett projekt összköltsége 350 - 400 millió forint lenne. A projekt tervezett előkészítési 
költségei (tervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítése) a projekt keretében a pályázat 
pozitív elbírálása esetén utófinanszírozással lesznek elszámolhatóak. Az építész és a kreatív 
terveket, valamint a megvalósíthatósági tanulmányt készítők sikertelen pályázat esetén 
költségeik részleges fedezeteként 900.000 forint + ÁFA költséget kívánnak elszámolni. 
 
Javaslom, hogy a pályázat eredménytelensége esetén a felmerülő 900.000 forint + ÁFA 
költség rendezését az önkormányzat a 2012. évi költségvetés „Tervezési keret” előirányzat 
terhére biztosítsa. 
 
A pályázat benyújtásával, a projekt megvalósulásával a fejlesztés hozzájárul a térség 
vendégforgalmának növeléséhez, a turizmusra épülő vállalkozások jövedelemtermelő 
képességének javulásához, melynek hatására a helyi adóbevételek növekednek.  
 
A turisztikai fejlesztés hozzájárulhat a helyi és a térségi gazdaság teljesítményének, 
versenyképességének javításához. A kialakításra kerülő turisztikai infrastruktúra ösztönzőleg 
hathat a kis-és középvállalkozások fejlesztéséhez.  
 
A projekt munkahelyteremtésre is ösztönöz közvetetten, azonban a projekthez kapcsolódóan 
ténylegesen is két fő foglalkoztatása minimálisan elvárt indikátor.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintett bizottságok véleményének figyelembe 
vételével az előterjesztés támogatni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével 
megtárgyalta a turisztikai attrakciófejlesztés – DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázati kiírásra 
benyújtásra kerülő pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázati 
kiírásra maximum 400 millió forint projektösszköltséggel. A képviselő-testület felkéri 
a polgármestert a pályázat elkészítésére és határidőre történő benyújtására. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 
megállapodások, nyilatkozatok aláírására. 
 



3.) A Képviselő-testület a projekt előkészítési munkálataira 900.000 forint + ÁFA 
összegben forrást biztosít, mely kiadás fedezete a 2012. évi költségvetés  „Tervezési 
keret” előirányzat terhére biztosítja. 
 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
Komló, 2012. június 13. 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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