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A közösségi szinten irányított városfejlesztések megvalósítására létrejött 
helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7 prioritási tengelyben megjelent 

pályázati felhívás 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „A közösségi szinten irányított 
városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7. 
prioritási tengelyben megjelent pályázati felhívás” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A képviselő-testület tájékozódott a Komlói Kaptár Helyi Közösség által benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban. Az önkormányzat a pályázat benyújtásában és 
megvalósításában közreműködik, ennek érdekben a jelen határozatban foglaltakról 
dönt. 
 

2.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat tagként belép a Komlóért 
Egyesületbe. A polgármester ezzel kapcsolatban tett eddigi intézkedéseit és 
nyilatkozatait utólag jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belépéshez 
kapcsolódóan minden további nyilatkozatot megtegyen és minden szükséges 
dokumentumot aláírjon. A képviselő-testület tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy 
az önkormányzatot az egyesületben Polics József polgármester képviselje. Jóváhagyja 
és elfogadja, hogy a polgármester az egyesület elnökeként is tevékenykedjen. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy készítse elő az egyesület 
alapszabályának a jogszabályoknak megfelelő, illetve a pályázat megvalósításához 
illeszkedő módosítását. Felhatalmazza továbbá a módosított alapszabály elfogadására 
és aláírására, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.  

 
3.) A képviselő-testület tájékozódott a pályázat tervezett tartalmáról és támogatja, hogy az 

egyesület, mint helyi akciócsoport a TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva című pályázatai kiírásra legfeljebb 800 millió Ft támogatási 
igénnyel pályázatot nyújtson be. Amennyiben a részletes dokumentáció összeállítása 
során vagy egyéb okból önerő igény lép fel a képviselő-testület újabb előterjesztés 
keretében megtárgyalja az egyesület önerő biztosításához szükséges támogatásának 
kérdését. 

 
 
 
 
 



4.) A képviselő-testület a pályázat előkészítése érdekében az egyesület részére működési 
célú pénzeszköz átadás címén 10 millió Ft támogatást biztosít a költségvetési rendelet 
7-es számú melléklet pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások fedezete előirányzat 
terhére. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az 
előirányzat-változást szerepeltesse. A képviselő-testület felkéri, egyben felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében, illetve az egyesület elnökeként 
a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon, ehhez kapcsolódóan minden 
szükséges nyilatkozatot megtegyen. Felhatalmazza továbbá Bareithné Benke Nikolett 
alpolgármestert, hogy az előkészítésre vonatkozó pénzeszköz átadás tárgyában a 
megállapodást kösse meg az egyesülettel. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy 
amennyiben az egyesület elnyeri a pályázati támogatást és annak keretben a stratégia 
készítése támogatásra kerül, úgy az e célra elnyert támogatás összegét köteles 
megelőlegező Komló Város Önkormányzatnak visszatéríteni.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester, egyesületi elnök, 
  Bareithné Benke Nikolett, pénzeszköz átadási megállapodás  
  megkötése tárgyában, 
  dr. Vaskó Ernő jegyző, a költségvetési rendelet módosításának 
  előkészítése tárgyában 
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