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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata a 2016. évben meghirdetett Magyarország-Horvátország 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatási kérelmet nyújtott be a 
település horvátországi testvérvárosával Valpovóval és a Komlóval szomszédos 
Hosszúhetény településsel közösen. 
 
A pályázati felhívás a természetes környezet és kulturális erőforrások fenntarthatóságát, 
védelmét, ezen belül is a turisztikai attrakciókat, és a kerékpáros turizmust támogatja. 
A projekt céljaival összhangban a Komló városát érintő beruházás egy, a városközpontot 
Zobákpusztával összekötő kerékpárút megépítése lenne, amely a megvalósulását követően 
kapcsolódna Pécsváradon és Újpetrén keresztül a Siklós – Harkány – Drávaszabolcs – 
Horvátország nemzetközi kerékpárút hálózathoz. 
 
A Képviselő-testület a 89/2016. (V.26.) számú határozatában döntött a támogatási kérelem 
benyújtásáról és a szükséges önerő mértékéről, továbbá a pályázat elkészítésével kapcsolatban 
a 2016. évben felmerülő esetleges előkészítési munkák fedezetéül legfeljebb bruttó 
1.000.000.- forint összeget biztosított a költségvetési rendelet 7. számú mellékletében 
szereplő „Pályázati elkészítési, önerő és megelőlegezési” keret terhére. A testületi döntést 
követően a pályázat benyújtásra került. A pályázat összeállítása során és azt követően a 
bírálati szakaszban sem volt szükséges olyan dokumentum, melyet az említett 1 M Ft-os keret 
terhére el kellett volna készíttetni, a tárgyi összeg így felhasználatlan maradt. Ahhoz, hogy a 
korábbi döntés alapján az 1 M Ft-os költség a már említett keretet feleslegesen ne terhelje, 
szükséges a 89/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása, az előkészítési kerettel kapcsolatos 
döntés visszavonása.  
 
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 
„A határon átnyúló együttműködési program keretében benyújtott pályázattal kapcsolatos 
89/2016. (V.26.) számú határozat módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a 89/2016. (V.26.) számú határozatának a pályázat 
előkészítésével kapcsolatban szükségessé váló költségek finanszírozására jóváhagyott 
bruttó 1.000.000.- Forintos összegre vonatkozó bekezdését visszavonja. A tárgyi 
összeg a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „pályázati előkészítési, 
önerő és megelőlegezési keret” részeként más pályázatokhoz kapcsolódóan 
felhasználható.  
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetéséről a 
költségvetési rendelt soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

Komló, 2016. október 21. 
         Polics József  
         polgármester 


