
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. június 28-án 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Támogatási kérelem benyújtása a TOP-1.2.1-16-BA1 

kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati kiírásra 

 
Iktatószám:   Melléklet: 2db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth Kata műszaki ügyintéző 
  
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 9. pont 

 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.  12. és 21. 
pont 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott: 
 
 
 
Határozatot kapják: 

 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.18) Korm. határozat alapján a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) pályázati felhívást tett közzé TOP-
1.2.1-16-BA1 kódszámon, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés ” címmel.  
 

A felhívás kiemelt célja a térségi szintű és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések 
támogatása, melyekkel turisztikai vonzerő elemekre épülő, megyei szintű fejlesztések 
valósíthatóak meg a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében. 
 
A pályázati felhívásra önálló szervezetként támogatási kérelmet nyújthatnak be a városi 
jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321). 
A program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg megyei szinten 267 millió forint, amelyből 150 millió forint külön 
kedvezményezetti kör számára elkülönített forrás, 117 millió forint pedig minden Baranya 
Megyén belül jogosult számára elkülönített indikatív összeg. 
 
A Támogató a pályázat feltételeinek megfelelő projektet vissza nem térítendő támogatásban 
részesíti, amelynek összege: minimum 50 millió Ft, maximum 117 millió Ft. A támogatás 
maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Amennyiben a projekt nem 
elszámolható költséget is tartalmaz, úgy a támogatást igénylőnek legalább a projekt 
összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell 
rendelkeznie, melynek rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor 
nyilatkozattal igazolnia szükséges. 
 

A projekt megvalósítása során az alábbiak tevékenységek támogathatóak önállóan: 
 

A.  A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése 
a. A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése; 
b. Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése 
c. Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok kialakítása, meglévők fejlesztése 

 
B.  Ökoturisztikai fejlesztések 

a. Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek ökoturisztikai fejlesztései; 
b. Kisvasutak, erdei vasutak infrastruktúrájának fejlesztése 

 
C.  Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések  

a. Kerékpáros turizmus fejlesztése;  
b. Természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése; 
c. Vízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai 

kínálatának bővítése érdekében; 
d. Horgászturizmus fejlesztése; 

 
D. Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok 

létrehozása  
 



E. Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és 
szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében  

 
 

A pályázati felhívás alapján a támogatást igénylők a fentiekben felsorolt önállóan támogatható 
tevékenységek közül bármelyik megvalósítására pályázhatnak. 
Javaslom, hogy Komló Város Önkormányzata a településhez tartozó Sikonda településrész 
fejlesztésére nyújtson be támogatási kérelmet, amelynek megvalósítása során a 
szabadidőparkot és a horgásztavakat is magába foglaló akcióterület korszerűsítése történhetne 
meg. 
 
A Támogató által kiírt feltételek alapján a támogatási kérelemhez kapcsolódó pályázat anyag 
előkészítésére a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását követően kerül sor. Amely során 
szükségesség válik a szakmai egyeztetések lefolytatása és a pontos fejlesztési koncepció 
kidolgozása ahhoz, hogy a támogatási kérelem összeállítása műszakilag és tartalmilag is 
megtörténhessen.  
 

A támogatási kérelem benyújtására, jelen állapot szerint 2017. június 27-től 2017. július 14-ig 
van lehetőség. A korábbiakkal ellentétben az új, 2014-2020-as pályázati ciklus lehetővé teszi, 
hogy a főbb követelményeket a pályázó az elbírálást követően, a már támogatott projekt 
megvalósítása során, mérföldkövenként teljesítse a Támogató felé. Így a beadáshoz szükséges 
dokumentumok köre jóval szűkebb, de ezen projekt esetében kötelező az úgynevezett üzleti 
terv elkészítése, amely többek között bemutatja a jelenlegi állapotot és előre prognosztizálja a 
fejlesztés várható hatását. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Támogatási kérelem benyújtása a TOP-
1.2.1-16-BA1 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés című pályázati kiírásra” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület a TOP-1.2.1-16-BA1 számú pályázati konstrukció keretében 
jóváhagyja a „Sikonda településrész környezet-turisztikai fejlesztése” című pályázat 
benyújtását legfeljebb bruttó 117 millió forint összköltséggel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és a 
szükséges dokumentumok aláírására. 

 
2.) A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a TOP-1.2.1-16-BA1 kódszámú, 

„Sikonda településrész környezet-turisztikai fejlesztése” című felhívás alapján a 
támogatást igénylőnek a legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 
összeggel csökkentett részt kitevő önerővel kell rendelkeznie, amely saját forrásból és 
az államháztartás egyes alrendszeriből származó egyéb támogatásból is állhat.  

 
3.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a részletes dokumentáció 

összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, illetve 



önerő igény lép fel, a pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten 
megtárgyalja.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2017. június 29. 
 
         Polics József 
        polgármester 
 
 
 
 


