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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet október hónapban pályázatot írt ki téli sportpályák kialakításának, 
valamint funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatására. 
A cél, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok iránti érdeklődés 
növekedjen, a projekt hozzájáruljon az egészséges életmód kialakításához.  
A támogatás kiemelt célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok számára is elérhető legyen a téli 
sportok elsajátításának, gyakorlásának lehetősége. A pályázaton igényelhető maximális forrás 
legfeljebb 5.000.000-,Ft vissza nem térítendő támogatás, mely a projekt elszámolható összes 
költségének 90 %-a lehet és folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik a 
támogatási szerződés aláírását követően. A pályázat benyújtási határideje 2012. november 12. 
24.00 óra volt.  
A projekt eredményhirdetése 2012. december 18. és a megvalósításra 2013. május 31-ig van 
lehetőség a felhívás szerint. 
Tekintettel arra, hogy az iskoláknál végzett felmérés alapján Komlón van igény 
korcsolyapálya kialakítására, a városvezetés úgy döntött, hogy a támogatási összeget és a 
rövid beadási határidőt is figyelembe véve kísérleti jelleggel egy kisebb pálya kialakítására – 
5.556.000,-Ft összköltséggel – pályázatot nyújt be, melyhez 556.000,-Ft önerő biztosítása 
szükséges. A tervezett létesítmény a Komlói Bányász Sport Klub telephelyén lévő épületben a 
futófolyosó melletti kb. 120 m2-es helyiségben 100 m2-en kerülne megvalósításra (1. sz. 
melléklet).  
A Klub vezetése támogatja az elképzelést, biztosítja a szükséges helyet és infrastruktúrát. A 
pálya kialakítása egy speciális műanyag elemekből, a meglévő aljzatra lerakható burkolattal 
történik. A burkolat egy négy évszakos amerikai szintetikus jégpálya rendszer. Könnyen 
vágható, alakítható, bármilyen formájú pálya felépítése gyorsan, könnyen, nagy precizitással 
megvalósítható. Egyedi, környezetbarát polimerekből készül, a felületet sem erős hő, vagy 
nagy hideg nem teszi próbára. A fokozott igénybevétel csak növeli a korcsolyázás sebességét. 
Minél többet használják, annál jobban csúszik. 20 éve fejlesztik, Magyarországra az elmúlt 
két évbe hozták be a rendszert, vízzel könnyen tisztítható, több évre elegendő speciális 
síkosítót biztosít a cég, aki a pályát szállítja és lerakja. A pálya felszedhető, bárhol, szilárd 
aljzaton újra felépíthető. A 100 m2-es pályán egyszerre 20-25 fő korcsolyázása biztosítható.  
 
A pálya kiépítésén kívül egyéb kiegészítő elemek (ütéscsillapító elemek, háló, záró palánk), 
sporteszközök (korcsolya, kapu, ütő, korong) beszerzése szerepel a projektben. A pályázathoz 
csatoltuk az iskolákkal és KBSK-val megkötött előzetes együttműködési – előkészítésre és 
megvalósításra vonatkozó – megállapodásokat.  A pályázat kedvező elbírálását követően a 
helyiséget biztosító klubbal a működtetésre vonatkozóan pontosítani kell a megállapodást, 
melyet a képviselő-testület elé terjesztünk.  A projektidőszak zárását követő 2 évben a 
hátrányos helyzetű gyermekek számára az önkormányzatnak, mint pályázónak 
térítésmentesen sportolási és sportszerhasználati lehetőséget kell biztosítania a pályázati 
felhívás értelmében. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és figyelembe véve a 
rövid pályázati határidőt a tárgyi pályázat benyújtását és a biztosítandó önerőt utólagosan 
fogadja el.  
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a téli sportpályák funkció- és kihasználtság-bővítő fejlesztésének támogatása 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul a „Korcsolyapálya kialakítása Komlón” 
című pályázat benyújtásához, tekintettel annak a gyermek- és fiatal korosztály 
egészséges életmódra nevelő, új sportolási lehetőséget biztosító hatására. A Képviselő-
testület a pályázathoz szükséges 556.000,-Ft önerőt a költségvetésis rendelet 8. sz. 
mellékletében szereplő „Ipari park útfejlesztései” megnevezésű előirányzatból, a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére átadott önerő kiegészítés összegén felül megmaradó és 
pályázati önerő alapba helyezett keret terhére biztosítja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
pénzügyi rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kedvező 
elbírálását követően a támogatási szerződést a támogató szervezet képviselőjével 
aláírja, a létesítmény megfelelő hatékony működése érdekében a további szükséges 
partneri együttműködési megállapodásokat megkösse.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
   
 

 
 
Komló, 2012. november 20. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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