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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló olaszországi testvértelepülése, Torrice polgármestere, Dott.ssa Alessia Savo 
email-ben azzal keresett meg, hogy az Európai Bizottság ECEA (Oktatási 
Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség) által kiírt, az „Európa a 
polgárokért program” keretében pályázatot kíván beadni. 
Torrice az aktív polgárokat Európának alprogram „Testvérvárosok polgárainak 
találkozói” pályázati típusban 2013. szeptember 1-jén záródó pályázati ciklusban adta 
be a pályázatot.  
 
Komló és Torrice 2008-tól a mai napig tartó szunnyadó testvérvárosi kapcsolata 
hosszú idő után ezzel a pályázati partnerséggel ismét éledezni látszik, mely 
mindenképpen a két település javát szolgálja.   
 
A projekt célja a testvérvárosi kapcsolatok javítása és megújítása, egyúttal az európai 
identitástudat erősítése, a helyi, nemzeti és vallási hagyományok ápolása és 
egymással történő megismertetése. A komlói delegáció számára tartalmas kulturális 
és politikai programot állítanak össze protokolláris találkozókat, vitákat, amelyeken 
keresztül közösen sikerülne az Európai Unió alapelveinek, az integrációnak, az EU 
kohéziós politikájának megvitatása folyamán a szociális és a területi különbségek 
csökkentésére javaslatok kidolgozása. A programok javarészt Torrice városában 
kerülnek megrendezésre, egy római látogatással kiegészülve.  
 
A tervek szerint Torrice Komlóval közösen hajtaná végre a programban foglaltakat, 
amely 2014. május 20. és 2014. június 9-e között zajlana. 
 
A projekt költségvetése 25 000 EUR, amelyet a projekt sikeres zárása és az 
elszámolás után Torrice város kap meg az ECEA-tól, a projekt teljes egészében 
utófinanszírozott.  
 
Komló város utazási költségei a projekt keretében elszámolhatók az olasz partner 
közreműködésével, melynek részletei sikeres pályázat esetén egyeztetésre kerülnek 
az olasz partnerrel.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményezte, álláspontját 
az ülésen ismerteti, egyben kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakat 
hagyja jóvá. 
 
 
 
 
 
 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, továbbá a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Torrice testvérváros 
Komlót érintő pályázatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A képviselő-testület megismerte az olaszországi testvérváros Torrice Komlót 
érintő pályázatáról szóló előterjesztést, azt tudomásul veszi. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a torricei partnerrel vegye föl a kapcsolatot és 
tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 

3. Felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy sikeres pályázat esetén előlegezze meg és 
biztosítsa a projekt sikeres lebonyolításához, Komló város delegációjának 
utazási költségeit. 

4. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges előirányzatot a 2014. évi 
költségvetés készítése során vegye figyelembe.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
K o m l ó , 2013. szeptember 04. 
 
 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
 
 
 


	E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartandó ülésére

