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Tisztelt Képviselő-testület! 

Komló Város Önkormányzata a 153/2012. (X.25.) számú határozatával döntött arról, hogy 
pályázat kerüljön benyújtásra a DDOP-2.1.1/A.B-12 számú – 100 %-os támogatási 
intenzitású – pályázati kiírásra turisztikai célú kerékpárút létesítése érdekében. A „Két 
kerékkel a Mecseken” elnevezésű, bruttó 143.836.000,- Ft összköltségű projekt keretében 
kerékpárút építése és kialakítása történt volna meg sikonda és a belváros között. A 
pályázatot 2012. decemberében elutasították, a benyújtott kifogást pedig 2015. márciusában 
utasították el. 
 
A Kormány az 1293/2015. (V. 5.) határozatában döntött a Közlekedés Operatív Program 
KÖZOP-3.5. azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása – kiemelt projektek” című) 
konstrukció újranyitásáról. 2015. május 13-án a pályázatot újra megnyitották, melynek 
keretében a KÖZOP–3.5.0-09-11 konstrukcióban 100%-os támogatottság mellett pályázni 
lehet kerékpárút-hálózat fejlesztésére. A pályázati felhívás előírásai alapján a pályázatot 
akkor lehet benyújtani, ha a miniszter írásos támogatása rendelkezésre áll. 
Önkormányzatunk május 13-án megküldte a támogatási kérelmet a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részére. Miniszter úr a 2015. június 4-én kelt levelében tájékoztatta 
önkormányzatunkat, hogy a kerékpárút megvalósítását támogatja (1. sz. melléklet). 
 
A támogató döntés alapján megkezdődött a pályázat benyújtásának előkészítése. A 
jelenlegi pályázati feltételeket figyelembe véve átdolgozásra, illetve aktualizálásra kerültek 
a beruházás költségelemei. Jelen helyzetben a beruházás összköltsége bruttó 198.662.000,- 
Ft, melyből a tervezett építési költség 172.500.000,- Ft, míg a fennmaradó 26.162.000,- Ft 
az egyéb kapcsolódó (pl. tervezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, új gépek 
beszerzése) költségeket tartalmazza. Az előterjesztés 2. számú melléklete mutatja a 
tervezett kerékpárút hálózatot a Sikonda 66. számú főúttól a belvárosig. Összesen 3 
szakaszon, 1858 fm hosszúságban épül új kerékpárút, a többi szakaszon a meglévő közúton 
kerül kialakításra nyitott kerékpársáv. A beruházásban szereplő teljes hálózat hossza 
összesen 6202 m. 
 
A beruházás befejezési határideje meglehetősen szűkös, 2015. október 31-ig a projekt 
műszaki és pénzügyi zárását meg kell valósítani. Tekintettel a szoros határidőre, a 
kivitelezés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárást – a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság 2015. június 11-i döntésének megfelelően – az önkormányzat 
június 11-én elindította. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén legkorábban július 10-én 
tud az önkormányzat szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel. Az egyéb feladatok 
ellátásának tervezett költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért ezen 
szolgáltatások megrendelése egyszerű beszerzési eljárások keretében megoldható. 
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és 
az érintett bizottság állásfoglalásának a figyelembevételével az előterjesztésben szereplő 
kerékpárút beruházás megvalósítását célzó pályázat benyújtását hagyja jóvá. 
 
 
Határozati   javaslat: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a kerékpárút hálózat fejlesztési pályázatáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 



1. A Képviselő-testület pályázat benyújtását határozza el a KÖZOP–3.5.0-09-11, 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése” pályázati konstrukció keretében a Sikonda és 
Komló belváros közötti kerékpárút kialakítás megvalósítására vonatkozóan. 

A képviselő-testület a beruházás költségigényét bruttó 198.662.000,- Ft 
összértékben határozza meg, melyhez 100%, azaz 198.662.000,- Ft támogatást 
igényel. 

 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és mellékletei 
benyújtására, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

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

Komló, 2015. június 11. 
 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
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