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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. évben ismét van lehetőség magyarországi partnerek és horvátországi partner 
részvételével Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében pályázat benyújtására. 
A pályázati felhívás célja a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, fejlesztése, 
ezen belül a természeti kulturális örökség eszközeinek turisztikai attrakcióvá fejlesztése, 
ezáltal fenntartható jövedelemtermelő képesség kialakítása a cél. 
A felhívásra idén a horvátországi Belisce, mint vezető partner mellett Komló és Hosszúhetény 
nyújtana be pályázatot. 
Belisce az ipari örökség megőrzése céljából a fakitermeléshez és fatelephez kapcsolódó régi 
mozdonyok, vasúti kocsik felújítását tervezi, kapcsolódva a múlt évben felújított, a település 
faiparát bemutató ipartörténeti múzeumhoz.  
Hosszúhetény esetében az üveggyártásra, mint ipartörténeti emlékre kerül a hangsúly és az 
üveggyártást bemutató kiállításuknak helyt adó épület fejlesztését tervezik.  
Komló a bányászathoz kapcsolódóan két másik pályázat keretében már megvalósított a József 
Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében és udvarán ipartörténeti fejlesztéseket.  
A mostani pályázatban a Közösségek Háza környezetében tervezzük egy ipartörténeti 
témapark megvalósítását. Ennek lényege, hogy egy tematikus játszótér kerülne kialakításra, 
ahol a telepített eszközök használata során a gyerekek játékos formában ismerhetik meg a 
bányászati múlt emlékeit, az alkalmazott eszközöket, és a valamikor Komló térségében élő 
őshüllőt (Komlosaurus Carbonis). 
Az elhelyezett eszközök között található majd altáró alagút, bányamozdony húzta kisvonat, 
dombcsúszda, dínó rugós játék, aknatorony (csúszdával), mászókomplex (bányamentő 
gyakorló), dínó drótkötélpálya, kosárhinta (kas) bányaliftet jelképező négykarú lógós hinta, 
bányamanó és egyéb pihenést szolgáló eszköz. 
A közös projekt megvalósítási ideje 16 hónap. A projekt teljes költségvetése bruttó 400.000 
Euró. Ebből a Komló városa által megvalósítandó projektelem bruttó 129.220 Euró 
összköltségű, (kb. 40 M Ft), melyből a konkrét fejlesztésre bruttó 110.000 Euró jut, a 
különbözet pedig a kapcsolódó járulékos költségeket (marketing, rendezvények, kiadványok, 
bérek stb..) fedezi. 
A támogatási intenzitás a tavalyi IPA pályázathoz hasonlóan 95 %-os, melyből 85 % az Uniós 
támogatás, 10 % a hazai forrás és a pályázóknak 5 %-os önerőt kell biztosítaniuk. Ez Komló 
esetében 6.460 Euró önerőt jelent, ami a jelenlegi középárfolyamot figyelembe véve kb. 
2.035.000,-Ft. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 
A tervezett közös projekt támogatottsága esetén a 2015-ben megvalósított, Magyarországot 
Horvátországgal összekötő tematikus útvonal újabb látványosságokkal bővülhet, a turisták és 
a helyi lakosság is újabb élményekkel, ismeretekkel gazdagodhatnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett 
bizottságok véleménye alapján döntsön a pályázat benyújtásáról.   
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta 
a „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
ILPAN 2 pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce – Hosszúhetény 
településekkel)” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 



1.) A képviselő-testület ILPAN 2 elnevezésű közös pályázatot kíván benyújtani a 
horvátországi Belisce városával és Hosszúhetény település önkormányzatával a 
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretében. 
 

2.) A képviselő–testület a komlói projektelem bruttó 129.220 Euró összköltségéhez 
önrészként legfeljebb 6.460 Eurót, legfeljebb 2.100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi 
költségvetés terhére. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés összeállításakor a fenti előirányzatot vegye 
figyelembe.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3) A pályázat előkészítésével kapcsolatban 2016. évben felmerülő esetleges költségigény 
fedezetéül legfeljebb bruttó 1 M forint összeget biztosít a költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő „Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési” keret terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
rendeletmódosításkor gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
4.) A képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtására, és a 

projekthez kapcsolódó nyilatkozatok, megállapodások aláírására. 
 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2016. május 13. 
        Polics József  
        polgármester 



1.sz.melléklet 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





2.sz.melléklet 

 


