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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Komló Város Önkormányzata az elmúlt években két pályázati konstrukcióra is benyújtotta 
a Sikonda és Komló belváros közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázatát. A 
pályázat mindkét esetben elutasításra került. 
 
Az önkormányzat a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségei között is kereste azt a 
pályázati konstrukciót, amelynek a keretében a beruházás megvalósítható. A megyei 
önkormányzattal folytatott többszöri egyeztetés eredményeként a szóban forgó kerékpárút 
hálózat kialakítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a 
TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati 
konstrukció keretében lehet pályázatot benyújtani. 
 
A jelenlegi pályázati feltételeket figyelembe véve átdolgozásra, illetve aktualizálásra 
kerültek a beruházás költségelemei. Jelen helyzetben a beruházás tervezett összköltsége 
bruttó 235.038.900,- Ft, melyből az építési költség 190.500.000,- Ft, míg a fennmaradó 
44.538.900,- Ft az egyéb kapcsolódó költségeket tartalmazza (pl. tervezés, 
projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, új gépek beszerzése, Kerékpárforgalmi Hálózati 
Terv készítése, közlekedésbiztonsági audit elkészítése, kerékpározást népszerűsítő 
rendezvények szervezése). Az előterjesztés 1. 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 tervezett hossza 
összesen 6202 m. 
 
A pályázat benyújtására 2016. március 31-ig van lehetőség, kedvező támogatói döntés 
esetén a megvalósításra a Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap áll 
rendelkezésre. A felhívás alapján a támogatási intenzitás az összes elszámolható költség 
100%-a. 
 
A Baranya Megyei Önkormányzattal folytatott egyeztetés alapján amennyiben a pályázat 
támogatást nyer, úgy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a projektmenedzsment 
feladatok ellátását önkormányzatunk a megyei önkormányzattal közösen látja el. 
 
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: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Kerékpárút építésére 
vonatkozó pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület a TOP-3.1.1-15 pályázati konstrukció keretében jóváhagyja a 
„Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros 
között” című pályázat benyújtását legfeljebb bruttó 235.038.900,- forint 
beruházási összköltséggel. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására. 
 



2.) A képviselő-testület a pályázati menedzsment lebonyolítására a 272/2014.(XI.5.) 
Korm. rendelet alapján a Baranya Megyei Önkormányzattal kíván 
együttműködési megállapodást kötni. 
Felhatalmazza a polgármestert a Baranya Megyei Önkormányzattal az 
együttműködési megállapodás aláírására. 

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

összeállítása során a pályázatban szakmai tartalom változása következik be, a 
pályázathoz kapcsolódó újabb előterjesztést ismételten megtárgyalja. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2016. március 22. 
 
         Polics József 
         polgármester   
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