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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. február 2-i ülésén döntött a 
Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében a 
Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) elnevezésű közös pályázat benyújtásáról. A pályázatban 
partnereink Beremend nagyközség és a horvátországi Belisce városa.  
A pályázat célja, hogy a határ menti régióban hozzájáruljon a közös kulturális örökség 
fejlesztéséhez és fenntartásához, a kulturális értékek és hagyományok népszerűségéhez, 
valamint a turizmus fejlesztéséhez. 
A pályázat benyújtására 2012. márciusában került sor, a kedvező elbírálásról 2014. 
januárjában kaptunk értesítést. A pályázó települések a területükön lévő ipari örökséghez 
kapcsolódó fejlesztésekre, valamint a településeket összekötő tematikus út fejlesztésére 
nyertek el támogatást.  
A közös projekt megvalósítási időszaka 2014. május 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig 
tartott. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2015. szeptember 30. 
A megvalósítási időszakban a projektpartnerek beruházási és nem beruházási projektelemeket 
valósítottak meg összesen 377.872 euró értékben, melyből az uniós támogatás 319.571 euró, a 
hazai társfinanszírozás összege 11.869 euró, a szükséges saját forrás 46.432 euró. 
Komló Város Önkormányzata a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (7300 
Komló, Városház tér 1., 2437 hrsz.) ingatlanán és a mellette lévő 2438/6 hrsz. alatti 
önkormányzati tulajdonban álló közterületen bányászati emlékhelyet alakított ki.  
Itt kell megemlítenünk, hogy Komló Város Önkormányzata a projekttel összhangban, a 
projekthez biztosított önerőn felül további saját forrás biztosításával a bányászati kiállítás 
elemeinek egy részét emlékműként jeleníti meg, tisztelegve Komló város bányászati múltja 
előtt. Az emlékművet Bachman Zoltán Ybl díjas, Kossuth díjas, Prima Primisssima díjas 
tervező készítette, aki fiatalabb éveiben Komlón élt.  
Az emlékhely megfigyelését 3 db kamera és egy rögzítő egység biztosítja.  
A Könyvtár épületében érintőképernyős információs pult került kialakításra ezenkívül 
pályázati támogatással letölthető applikációt biztosítunk és elkészült a projekt weboldala 
(www.ilpan.eu) is az érdeklődők számára.  
A projekt megvalósítását szolgálják az alábbi nem beruházási jellegű „soft” elemek, melyeket 
a pályázat szintén támogatott: 
Projektmenedzseri feladatok, pénzügyi menedzsment, beszerzési eljárás lefolytatása, 
adatbázis készítése, 2 db konferencia megtartása (bányászati és záró konferencia) valamint a 
nyilvánosságot biztosító elemek: újságcikk, sajtótájékoztató térkép, információs tábla. 2015. 
augusztus 31-ig a projektben vállalt fejlesztések, egyéb tevékenységek és szolgáltatások 
megtörténtek. 
A pályázat költségvetése szerint komlói projekt összköltsége 59.708 euró melyből a 
támogatás összege 56.708 euró, ebből uniós támogatás 50.752 euró a hazai társfinanszírozás 
pedig 5.956 euró. Az önkormányzati saját forrás 3000 euró volt. A projekt fontos eleme a 
mobiltelefonra letölthető applikáció, mely a projekttel és a városunkkal, a tematikus 
útvonallal kapcsolatban nagy mennyiségű információt biztosít. A tájékoztatásnak ez a gyors 
és hatékony formája korunkban egyre elterjedtebb. A beszerzési eljárás során derült ki, hogy a 
pályázatban e szolgáltatásra elkülönített összeg nem fedezi az ajánlatot tevő vállalkozások 
által megajánlott vállalkozási díjat. A legalacsonyabb összegű ajánlat is bruttó 690.190,- Ft-tal 
meghaladta az e célra jóváhagyott keretet. Mivel technikai jellegű probléma miatt a személyi 
költségek egy része nem lett volna lehívható, ezért ezt az összeget menet közben a 
közreműködő szervezet jóváhagyásával a mobil alkalmazáshoz dologi jellegű kiadásra 
csoportosítottuk át, a jelentkező többlet költség fedezése érdekében. Ennek következtében az 



átcsoportosítás forrását képező 690.190,- Ft személyi és 222.480,- Ft járulék előirányzat 
pótlólagos biztosítása vált szükségessé, mindösszesen 912.670,- Ft összegben.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat beszámolójáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot az érintett bizottságok állásfoglalása figyelembevételével fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta 
a Magyarország-Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program keretében 
megvalósult Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) elnevezésű projektről szóló beszámolót, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a Pannónia Ipari Öröksége elnevezésű közös projektről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület a komlói projekt költségvetésében szereplő, korábban elfogadott 
3000 euró nagyságú önerőn felül a saját forráshoz pótlólagosan 690.190,- Ft személyi 
és 222.480,- Ft járulék előirányzatot, összesen 912.670,- Ft-ot biztosít az 
önkormányzat egyéb dologi kiadás előirányzat terhére. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 
előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2015. szeptember 1. 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 
 
 


