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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens 
 
 
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! 
 
2013. évben újra indul a LEADER program, melynek keretében az előrejelzések szerint 
június második felében lehetőség nyílik pályázatok benyújtására a Mecsek-Völgység-Hegyhát 
Helyi Akciócsoporthoz. 
A pályázati kiírás alapjául szolgáló miniszteri rendelettervezet még nem került elfogadásra, 
azonban a jelenlegi információk birtokában szükséges döntést hozni a pályázatokról, mivel a 
benyújtásra viszonylag rövid idő áll majd rendelkezésre és a pályázatokat a beérkezés 
sorrendjében, a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig bírálják el.  
A Kisbattyán és Mecsekjánosi részönkormányzat vezetőjének a Mecsek-Völgység-Hegyhát 
Egyesülettel történt eddigi egyeztetése alapján önkormányzatunk egy pályázat keretén belül 
két fejlesztésre kíván támogatást elnyerni. 
A rendelet és annak 5. sz. melléklete szerint Komló Város Önkormányzata pályázhat azon 
településrészeken megvalósítandó fejlesztések támogatására, ahol részönkormányzat 
működik.  
Az egyik projektelem a Kisbattyán, Fő u. 15. szám (5653 hrsz) alatti ingatlan fejlesztése, 
melynek keretében a közösségi ház és az utcafronti kerítés felújítására, átalakítására kerülhet 
sor. 
A másik projektelem a Mecsekjánosi, Iskola utcai 2665/6 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló 
játszótér, valamint a 2546, 2549, 2550 hrsz-ú ingatlanokat érintő tervezett tanösvény 
kialakítása. Ez utóbbi az Iskola utcától a templom és az óvoda közötti ingatlanok feletti részen 
a domboldalban lévő forrásig kialakított gyalogos utat jelenti, helyi növény és állatvilágról 
szóló tájékoztató táblákkal, pihenő helyekkel, forrásfoglalás építésével. A tanösvény az Iskola 
utcáról az egyház tulajdonát képező 2545 hrsz-ú ingatlanon át közelíthető meg. A területi 
képviselő ez ügyben egyeztetett a terület időszakos igénybevételével kapcsolatban. Az erről 
szóló megállapodás a pályázat mellékletét fogja képezni.  
A pályázat illeszkedik a LEADER terv, életminőség javító intézkedésének közösségi célú 
fejlesztés fejezetéhez. 
A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100 %-ának nettó összege, tehát pályázati 
önerőként a felmerülő ÁFA összegét kell biztosítani. A pályázati önerő részét képezi a 
Kisbattyáni részönkormányzat által a tervezett fejlesztésre megszavazott 500 e Ft és a 
Városgondnokság 2013. évi költségvetésében szereplő – a területi képviselő jóváhagyásával 
felhasználható – keretből 800.000,-Ft. Az önkormányzatnak ezen felül 824.090 Ft önerőt kell 
biztosítania a 2014. évi költségvetés terhére.  
A tervezett beruházások műszaki tartalmát és bekerülési költségét az alábbi táblázat mutatja 
be: 
 

Megvalósítás 
Helye Műszaki tartalma Bruttó bekerülési 

költsége 
Komló-Kisbattyán,  
Fő u. 15.  
5653 hrsz  

- Közösségi Ház homlokzatvakolatának 
felújítása 
- Tornác átépítése, felújítása 
- Faszerkezetek felújítása 
- Bádogos szerkezet cseréje 
- Utcafronti kerítés bontása, építése 

4.991.100,- 

Komló-Mecsekjánosi, 
Iskola u. 2665/6, 2546, 
2549, 2550 hrsz 

- Új, szabvány szerinti játszótéri eszközök 
telepítése, asztalok, padok, szemétgyűjtő 
elhelyezése, fakerítés építése 
- Tanösvény kialakítása tájékoztató táblákkal, 
pihenőhelyek és forrásfoglalás kialakításával  

4.999.990,- 

Összesen:  9.991.090,- 
Támogatás: 7.867.000,- 

Pályázati önerő:  2.124.090,- 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembe vételével 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-Kisbattyán, Fő út 15. szám alatti közösségi ház felújításával, valamint 
a Komló-Mecsekjánosiban kialakítandó játszótér és tanösvény létesítésével kapcsolatos 
LEADER pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a pályázatban szereplő tervezett fejlesztésekkel egyetért, 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa és azzal kapcsolatban a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye, megállapodásokat aláírja.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
2. A fejlesztések helyszínei és költségei: 
 

Projekt megvalósulási helyszínei:  Komlói 5653, 2665/6, 2546, 2549, 2550 hrsz 
Projekt megvalósításához igényelt támogatás  7.867.000,-Ft 
Saját forrás: 2.124.090,-Ft 
               Ebből: Komló Város Önkormányzat 824.090,-Ft 
               Ebből: Komló Város Önkormányzat  
                          Városgondnoksága 

800.000,-Ft 

               Ebből: Kisbattyáni részönkormányzat 500.000,-Ft 
Projekt összköltsége:  9.991.090,-Ft 
 

A képviselő-testület a bruttó 9.991.090,-Ft összköltséggel megvalósuló beruházáshoz 
szükséges 2.124.090,-Ft összegű saját forrást a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja 
azzal, hogy a Kisbattyáni részönkormányzat 500.000,-Ft-ot, és a Városgondnokság 
800.000,-Ft-ot fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás keretében átad 
Komló Város Önkormányzata részére 2013. december 31-ig, melyet céltartalék 
formájában a pénzmaradvány részeként kell átvinni 2014. évre.  

 
A képviselő-testület a fenti megállapodások aláírásán túl felhatalmazza a polgármestert 
arra, hogy a pályázat költségeit nem érintő, a pályázattal kapcsolatos egyéb döntéseket a 
pályázati kiírás esetleges változásaihoz igazodva meghozza.  

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati önerőt a 2014. évi költségvetés összeállításakor 
előirányzatként szerepeltesse, illetve a soron következő költségvetési rendeletmódosítás 
során a tárgy évben átvett/biztosított források céltartalékba helyezéséről gondoskodjon.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2013. május 23. 
 
 
 Polics József 
 Polgármester 
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