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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
KEOP-6.2.0/B/09-11 „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek 2009. évben kerültek kiírásra, azonban rövid idő múlva 
bezárásra kerültek. Mivel a projektre elkülönített források nem fogytak  az idei évben a múlt 
héten egy hétre újra megnyitották a pályázatot és ezért rendkívül rövid idő ált rendelkezésre a 
pályázat benyújtására, mely oknál fogva jelen előterjesztés a pályázat benyújtásához és az 
ahhoz szükséges önrész biztosításához a képviselő-testület utólagos jóváhagyására kerül sor. 
 
Pályázó szervezet: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény 
 
A projekt célja, hogy a pályázati kiírással összhangban olyan hatékony válaszokat adjon a 
napjainkat jellemző környezeti problémákra - a fenntarthatóbb életmód és fogyasztási 
lehetőségek népszerűsítése és terjesztése érdekében - amelyek mintaként szolgálhatnak a 
projekt célcsoportjai és az őket körülvevő környezet számára. 
Ennek megvalósítása érdekében a projekt többek között az energiafelhasználással, az 
energiahordozókkal való nem hatékony gazdálkodással, a hulladékkezeléssel és 
gazdálkodással valamint a vízkészletek pazarló felhasználásával kapcsolatos problémákra 
kínál megoldást illetve megoldási mintákat, melyek elsajátításával mások is közvetlenül és 
aktívan tehetnek az őket körülvevő környezet megóvásáért. 
Ezeket a problémákat azonban nem elegendő csupán átfogóan, országos illetve globális 
szinten kezelni, a szemléletformálást és a megfelelő viselkedésminták átadását helyi szinten 
kell megvalósítani, azért, hogy a fenntarthatóbb életmód és a környezettudatos fogyasztás 
valóban mindenhol a közgondolkodás meghatározó elemévé váljon. 
A projekt célcsoportja Komló és vidéke, a Komlói Kistérség lakossága, akik számára ezzel a 
mintaprojekttel emberközeli és gyakorlati módón válik bemutathatóvá, megtapasztalhatóvá és 
megtanulhatóvá az európai szemlélet, amely környezetünk és földünk megóvását és 
megőrzését a mindennapi élet egyik alapvető és központi értékének tekinti. 
A projekt a fent említett problémák kezelésével összhangban tartalmaz olyan beruházási 
elemeket és tárgyi eszközöket melyek a tudatos energiafelhasználást és gazdálkodást, a 
megfelelő vízgazdálkodást, a hulladék mennyiség eredményes csökkentését, az effektív 
hulladékgazdálkodást mozdítják elő. Ennek megfelelően szerepel a projektben a szürkevíz 
kezelési rendszer és víztakarékossági megoldások telepítése, a szelektív hulladékgyűjtéshez 
szükséges eszközök beszerzése, a könyvtárhoz tartozó biciklitároló kiépítése és az épület 
részleges akadálymentesítése.  
A projektben emellett helyet kaptak rövid és hosszú távú szemléletformáló kommunikációs 
kampányok, bemutató tevékenységeket illetve rendezvényeket, melyek célja a fenntarthatóbb 
életmód és a környezettudatos fogyasztás népszerűsítése. 
 
A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 
- a projekt kezdete 2014.01.01 
- a projekt befejezése 2015.02.28. 
 



 
 
A projekt költségvetésének legfontosabb elemei: 
- a projektben elszámolható költségek összesen: 67 200 000 Ft 
- az igényelt támogatás összege: 63 840 000 Ft (az összes elszámolható költségek 95%-a) 
- a szükséges önerő összege: 3 360 000 Ft (az összes elszámolható költség 5%-a) 
 
A pályázó József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 35 millió forintos éves 
költségvetéséből nem tudja biztosítani a projekt önrészét, így javaslom, hogy Komló Város 
Önkormányzat 2014. évi költségvetés terhére biztosítsa a szükséges önerő mértékét, 
3.360.000 Ft-ot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a KEOP-6.2.0/B/09-11 
„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő” 
című pályázat célját és önerő biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.)  A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény által a KEOP-6.2.0/B/09-11 kódszámú kiírás alapján benyújtott 
pályázatot és a pályázathoz szükséges önrészt 3.360.000 Ft-ot a 2014. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
 

2.) 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 a projektben meghatározott 
fejlesztést végrehajtsa, a megvalósuló infrastrukturális fejlesztést aktiválja, illetve azt 
legalább a fenntartási időszak végéig fenntartsa.  
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pályázathoz szükséges önrész 
biztosításáról és a 2014. évi költségvetésben való szerepeltetéséről gondoskodjon. 

 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester  
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2013. július 18. 
 
 
 
       Polics József 
       Polgármester 
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