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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában a Miniszterelnökség (mint 
Irányító Hatóság) és a Horvát Köztársaság Területfejlesztési és EU Támogatások 
Minisztériuma (mint Nemzeti Hatóság) 2016. február 29-én meghirdette a Magyarország és 
Horvátország közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Interreg V-A 
Magyarország-Horvátország Együttműködési Program első pályázati felhívását, amely újabb 
lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére. 
 
A pályázati felhívás célja a határon átnyúló fenntartható gazdasági együttműködések 
elősegítése, a természeti és környezeti értékek megőrzése, valamint a helyi és regionális 
intézmények közötti kommunikáció fejlesztése. Ennek hosszantartó és folyamatos fenntartása 
érdekében a felhívás négy különböző prioritást támogat: 
 
- 1. prioritási tengely: A KKV-k versenyképességének fokozása 

1.1. Egy határon átnyúló KKV-fejlesztési konstrukció létrehozása és kidolgozása. 
1.2. Együttműködő KKV-k fejlesztési projektjeinek támogatása. 

- 2-es prioritási tengely: A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása 
2.1. A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése. 

1. komponens: Bicikli utak 
2. komponens:  Turisztikai attrakciók 
3. komponens:  Tematikus utak és egyéb turisztikai termékek 

2.2. A biodiverzitás és a talaj védelme és helyreállítása 

- 3-as prioritási tengely: Együttműködés 
3.1. Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása 

1. komponens: Tematikus együttműködés 
2. komponens: People-to-people együttműködés 

- 4-es prioritási tengely: Oktatás 
4.1. Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba 

1. komponens:  Együttműködés felsőoktatásban 
2. komponens:  Együttműködés oktatásban 

 
Komló Város Önkormányzata a meghirdetett témakörök közül a 2-es prioritási tengelyben 
szereplő Turisztikai attrakció komponensre kíván pályázatot benyújtani K&K Music – with 
music to sustainable tourism (Zenével a fenntartható turizmusért) címmel, közösen a 
horvátországi Verőce-Drávamente megyében található Slatina településsel.  
Az együttműködés alapvető tematikája, amelyre a projekt címe is utal, a komlói jelentőségű 
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál és a slatinai illetőségű Milko Kelemen 
Zenei Napok. A települések e programjának összekapcsolódását erősíti az a tény, hogy a 
horvátországi születésű (1924) Milkó Kelemen zenei tanulmányait Kodály Zoltán (1882-
1967) növendékeként végezte. 
 
A támogatási kérelemben a fent említett két település a határon átnyúló közösségi és kulturális 
rendezvények lebonyolítására és az ezek helyszínéül szolgáló területek kialakítására és 
rehabilitációjára kíván pályázni. 
A pályázati forrásból Komló Város tekintetében, a kétévente megrendezésre kerülő Kodály 
Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál eseményeire és kísérő rendezvényeire kapna 



olyan mértékű támogatást, amely a program színvonalát kiemelkedően javítaná. Továbbá a 
rendezvény fő helyszínéül szolgáló, a Színház és Hangversenytermet valamint a Közösségek 
Házát körül ölelő terület (3837 hrsz.) teljes rehabilitációját jelenté, annak érdekében, hogy a 
támogatásban részesülő program megfelelő minőségű környezetben kerülhessen 
megrendezésre. Ezen rehabilitáció fő elemei: 

- A 3837 helyrajzi számon lévő közterületek rendezése: a zöldfelületek és a 
növényzetek frissítése, a közterületi burkolatok megújítása. Valamint a kapcsolódó 
térelemek, utcabútorok és térvilágítások beszerzése és elhelyezése. 

- A Közösségek Háza jelenleg használaton kívüli alagsorának teljes korszerűsítése és az 
emeleti mosdójának felújítása. 

- Több elemes hangjátszótér létesítése. 
- Méta pálya kiépítése. 
- Skate park (görkorcsolya - gördeszka pálya) kialakítása. 
- A rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök és berendezések beszerzése. 

Többek között: mobil színpad, korszerű hangtechnikai és informatikai elemek, kórus 
emelvény, pavilonok, mobil padok, árnyékoló szerkezetek, fellépő ruhák stb. 

·  
A közös projekt megvalósítási ideje 20 hónap. A projekt teljes költségvetése bruttó 1.035.000 
Euró. Ebből a Komló Városa által megvalósítandó projektelem bruttó 690.000 Euró 
összköltségű, (kb. 214 M Ft).  
A támogatási intenzitás 95 %-os, melyből 85 % az Uniós támogatás, 10 % a hazai forrás és a 
pályázóknak 5 %-os önerőt kell biztosítaniuk. Ez Komló esetében 34.500 Euró önerőt jelent, 
ami a jelenlegi középárfolyamot figyelembe véve kb. 10.695.000,-Ft. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 
A projekt pozitív elbírálása esetén egy komplex közösségi tér kerülne kialakításra a 
használathoz szükséges elemekkel és berendezésekkel, amely a tervezett színvonalas 
rendezvényeknek megfelelő teret biztosítana. 
 
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 Interreg határ menti régiók közös fejlesztési projektjeinek 
támogatására kiírt pályázat benyújtása (Komló – Slatina együttműködés)” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület K&K Music – with music to sustainable tourism (Zenével a 
fenntartható turizmusért) elnevezésű közös pályázatot kíván benyújtani a 
horvátországi Slatina városával a Magyarország-Horvátország Interreg V-A 
Együttműködési Program keretében. 
 

2.) A képviselő–testület a komlói projektelem bruttó 690.000 Euró összköltségéhez 
önrészként legfeljebb 34.500 Eurót, legfeljebb 10.695.000,-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 18. 
        Polics József  
        polgármester 
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