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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. számú melléklet IV/C. 9. 

pont 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. számú melléklet II/C. 21. 
pont 
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A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. évben kiírásra került a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretében az a pályázati felhívás, mely 2. prioritása a természetes környezet és 
kulturális erőforrások fenntarthatóságát, védelmét, ezen belül is a 2-es komponenst képező 
turisztikai attrakciókat, és a kerékpáros turizmust támogatja. 
Testvérvárosunkkal Valpovóval több egyeztetést folytattunk, mivel ők másik két horvát 
településsel Petrijevcivel és Bizovaccal szeretnének pályázatot benyújtani, melyhez magyar 
partnereket kerestek. Mivel Komlónak a sikondai városrészből a központig terjedő szakaszára 
már nyújtottunk be pályázatot, ennek folytatásaként célszerű lenne egy városközpontot 
Zobákpusztával összekötő kerékpárút megépítése is pályázati támogatással. A pályázat 
kiemelten kezeli a partnereket és hangsúlyt fektet ezek promóciójára, autentikus és kerékpáros 
barát desztinációként definiálva ezen településeket. 
Egyeztettünk Hosszúhetény polgármesterével, hogy a már említett pályázati felhívás 
keretében a két magyar település együtt nyújthatna be a horvát partnerekkel egy közös 
pályázatot. A komlói és hosszúhetényi szakasz kapcsolódna Pécsváradon és Újpetrén 
keresztül a Siklós – Harkány – Drávaszabolcs – Horvátország nemzetközi kerékpárút 
hálózathoz.  
Magyar részről e pályázat keretében első ütemben csak a kerékpárutak 
tervdokumentációjának elkészítése jöhet szóba a kapcsolódó egyéb „soft” elemekkel együtt. 
Beruházási eljárás megvalósításának támogatására csak jogerős engedéllyel rendelkező 
partner pályázhat. Komló és Hosszúhetény jelenleg engedélyezett tervekkel nem rendelkezik.  
A teljes rendelkezésre álló keret 3.752.544 euró. Egy projekt 200.000 eurótól 1,5 millió 
euróig nyerhet el támogatást.  
A pályázati felhívás 3-5 db projekt támogatását valószínűsíti. Az öt partner által benyújtandó 
pályázat elszámolható összköltségvetése 471.333 euró, mely még a folyamatos egyeztetéseket 
követően változhat. Komló város projektelemének költségvetése várhatóan a 115.000 eurót 
nem haladja meg.  
A támogatási intenzitás 95 %-os, melyből 85 % az uniós támogatás, 10 % a hazai 
finanszírozás, összesen 5 %-os saját forrás biztosítása szükséges minden partner részéről.  
 
Fentiek alapján Komló városának 5 750 euró, azaz jelenlegi középárfolyamon 1.810.160,-Ft 
önerőt kell a pályázat komlói projekteleméhez biztosítania.  
A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 31. 
A tervezett közös projekt lehetőséget biztosít a városközpont és Zobákpuszta között 
kiépítendő kerékpárút műszaki terveinek elkészítéséhez, ami megalapozza egy későbbi 
pályázat során a kerékpárút fizikai megvalósítását. Amennyiben a Komlón tervezett 
kerékpárutak középtávon megvalósulnak, úgy városunk bekerül a megye kerékpáros 
hálózatába és ezen keresztül a nemzetközi kerékpárút hálózat részévé válhatunk.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett 
bizottságok véleménye alapján döntsön a pályázat benyújtásáról.   
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével megtárgyalta a 
„Magyarország-Horvátország Interreg - Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 



Élmény, helyi ételek és kultúra címmel kerékpár turisztikai pályázat benyújtása Valpovó és 
Hosszúhetény településekkel” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani Hosszúhetény Község 
Önkormányzatával, és további három horvátországi partnerrel a Magyarország-
Horvátország Interreg - Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
kerékpárút beruházás előkészítésére. 
 

2.) A képviselő–testület a komlói projektelem legfeljebb bruttó 115.000 euró 
összköltségéhez önrészként legfeljebb 5.750 eurót, legfeljebb 1.900.000,-Ft összeget 
biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés összeállításakor a fenti előirányzatot vegye 
figyelembe.  

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
A pályázat előkészítésével kapcsolatban 2016. évben felmerülő esetleges költségigény 
fedezetéül legfeljebb bruttó 1 M forint összeget biztosít a költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő „Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési” keret terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
rendeletmódosításkor gondoskodjon. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 
3.) A képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtására, és a 

projekthez kapcsolódó nyilatkozatok, megállapodások aláírására. 
 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 
Komló, 2016. május 13. 
 
        Polics József  
        polgármester 


