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Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 17.  
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ. 1. sz. melléklet II/C. 17.  

  
  
  
  
 
Meghívott: 
Végh Ildikó – József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója  
    7300 Komló, Városház tér 1. 
 
 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A képviselő-testület 2012. június 21-ei ülésén tárgyalta és 90/2012. (VI.21.) számú 
határozatával (előterjesztés 2. számú melléklete) jóváhagyta, hogy Komló Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a DDOP-2.1.1/A.B-12 pályázati kiírásra, maximum 
400 millió forint projekt összköltséggel. 
 
A projekt tartalma a július 21-ei előterjesztésben leírásra került, azaz a projekt keretében 
egyrészt a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belső tereinek átépítésével, 
az épület belső felújításával olyan komplex interaktív kiállítás kerül létrehozásra, amely a 
város és környékének ökológiai, geológiai, geomorfológiai és paleontológiai 
(dinoszaurusz/Komlosaurus) értékeire épít.  
 
A tervezett projekt két további külső helyszínen kerül megvalósításra, melyek középpontjában 
a Komlosaurus témája áll. A Közösségek Háza, valamint a Színház- és Hangversenyterem 
mögötti zöldterületen a gyermek és a fiatal korosztály számára kerül kialakításra egy modern 
játszótér „Dínó kalandpark”, mely játszótéri elemei az őslények, a dinoszauruszok téma köré 
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 kerülnek kialakításra. 
  
A képviselő-testület 90/2012. (VI. 21.) számú határozatban felhatalmazta a polgármestert a 
pályázathoz kapcsolódó megállapodások, nyilatkozatok aláírására, valamint a projekt 
előkészítési munkálatokra 900.000 Ft + ÁFA összegben forrást biztosított a 2012. évi 
költségvetés „Tervezési keret” előirányzat terhére.  
 
A projekt előkészítése során felmerült annak lehetősége, hogy a DDOP-2.1.1/A.B-12 
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című konstrukción belül Komló Város 
Önkormányzata konzorciumban Kovácsszénája településsel pályázatot nyújtson be kerékpárút 
fejlesztésére. (A kerékpárút kialakítását tartalmazó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
a képviselő-testület októberi rendes ülésén tárgyalja.) 
 
A pályázati felhívás értelmében a DDOP-2.1.1/A.B-12 konstrukcióra egy pályázó csak egy 
pályázatot nyújthat be, így javaslom, hogy a „Komloszaurusztól a Bányászatig” témájú 
projektet a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény nyújtsa be.  
 
A pályázó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges, hogy Komló Város 
Önkormányzata, mint fenntartó, hozzájáruljon ahhoz, hogy az intézmény a „Turisztikai 
Attrakciók és Szolgáltatások Fejlesztése” című, DDOP-2.1.1/A.B.-12 kódszámú pályázati 
konstrukcióra projektjavaslatát benyújtsa, illetve a projekt által érintett önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokon a fejlesztést végrehajtsa, a megvalósuló infrastrukturális fejlesztést 
aktiválja, illetve azt legalább a fenntartási időszak végéig fenntartsa. 
 
 
 
 
 
 
A projekt részletes kidolgozása megtörtént, a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:  



  
Projekt terv költségvetése 

  
Bruttó összköltség 406 246 202 

Tevékenység Bruttó költség 
Előkészítés 23 906 600 

Megvalósíthatósági tanulmány 5 000 000 
Engedélyezési terv 4 000 000 
Kiviteli terv 6 000 000 
Kreatív terv 6 900 000 
Közbeszerzés 2 236 600 
Megvalósítás 382 339 600 
Projektmenedzsment 7 620 000 
Műszaki ellenőr 1 778 000 
Nyilvánosság 2 999 740 
Könyvvizsgálat 1 498 600 
Üzleti marketing Terv 31 500 000 
Építés 192 078 172 

belső interaktív rész, tanösvény, szobor 105 923 080 
játszótér 38 942 010 

 
A projekt 100%-os támogatás intenzitású konstrukció és egyes tevékenységei (építés, belső 
interaktív rész, szobor, tanösvény és játszótér) szállítói finanszírozásban megvalósíthatóak. A 
többi tevékenység, mely közel 70.000.000 forint költséget jelent, csak utófinanszírozással 
biztosítható, amelyre 25% előleg leigénylésére nyílik lehetőség. Az intézmény 35 millió 
forintos éves költségvetéséből nem tudja – még a 25% előleg leigénylése mellett sem – 
biztosítani a projekt utófinanszírozott elemeinek költségeit, így javaslom, hogy az 
önkormányzat költségvetésének céltartalékából biztosítsa a projekthez szükséges 
előfinanszírozást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot az érintett bizottságok 
véleményének figyelembevételével támogatni szíveskedjen. 
 
 
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 tárgyú, 90/2012 (VI.21.) 
sz. Kt. határozat módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület 90/2012. (VI. 21.) számú határozatának 1-3 pontjai az alábbiak szerint 
kerülnek módosításra: 
 

1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény pályázatot nyújtson be a Dél-
dunántúli Regionális Operatív Program „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 



fejlesztése” című, DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú pályázati konstrukcióra 
406.246.202 forint összköltséggel.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatóját a pályázat elkészítésére és 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, melyet intézményi finanszírozásként (beruházási 
célú) biztosít az intézmény számára.  

 
A Képviselő-testület 90/2012. (VI. 21.) számú határozata az alábbi pontokkal kerül 
kiegészítésre: 
 

4.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény az önkormányzat tulajdonában lévő 2437 hrsz.-ú kivett 
múzeum, könyvtár és udvar megnevezésű ingatlanon, továbbá 3837 hrsz-ú kivett 
színház és udvar megnevezésű ingatlanon az 1. számú melléklet szerinti 
helyszínrajzon jelzett 3528,06 m2 területen, a 0627/1 hrsz-ú kivett árok, valamint a 
1491 hrsz-ú kivett közút ingatlanon a projektben meghatározott fejlesztést végrehajtsa, 
a megvalósuló infrastrukturális fejlesztést aktiválja, illetve azt legalább a fenntartási 
időszak végéig fenntartsa.  

 
5.) A Képviselő-testület eredményes pályázat esetén a József Attila Városi Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény számára biztosítja a projekt előfinanszírozásához szükséges 
költségeket az önkormányzati költségvetés céltartalékának terhére.  
 

6.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor a változások átvezetéséről gondoskodjon. 

 
 
Határidő: 2012. október 1. 
Felelős: Polics József polgármester  
    dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (a 6. pont tekintetében) 

   Végh Ildikó igazgató (a 2. pont tekintetében) 
 
 
Komló, 2012. szeptember 5. 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
 

 
 
 





2. számú melléklet 
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