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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda a Magyar Kerékpáros Turisztikai
Szövetség bevonásával 2022. évre meghirdette az Aktív Magyarország Program részeként az
Országos Bringapark Programot (a továbbiakban: Program). A pályázat célja Magyarországon
olyan bringaparkok kialakítása vagy már meglévő park felújítása, amelyek az alább felsorolt
kerékpáros infrastruktúra valamelyikének eleget tesznek:
- kerékpáros pumpapálya,
- BMX cross pálya,
- erdei kerékpáros egynyomos pálya,
- dirt/freeride pálya,
- BMX freestyle pálya,
- kerékpáros triál pálya,
- görpark.
A pályázati feltételek szerint a beruházás teljes összegének 50%-át biztosítja a támogató, 50%
önerő mellett. A programra a támogatási kérelem benyújtásának határideje 2021. december 17.
Komló városában a korábbi, 2021. évi nyertes pályázatnak köszönhetően a Képviselő-testület
99/2021. (IV. 15.) számú határozata alapján Körtvélyes városrészben egy pumpapálya, a Nagy
László és Altáró utcák közti területen egy erdei egynyomos kerékpáros pálya valósulhatott meg. A
bringapark időszakos fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a felhasználók érdeklődését hosszú távon
lekösse. Ezért javaslom, hogy a 2022. évre meghirdetett programban felsorolt lehetőségek közül a
Nagy László és Altáró utcák közti területen jelenleg épülő erdei egynyomos kerékpáros pálya
bővítésére adjon be támogatási igényt, tekintettel arra, hogy ilyen, ehhez hasonló típusú
pályaépítésben referenciával rendelkező szakkivitelezővel előzetesen egyeztetés alapján legfeljebb
bruttó 6 millió forintból a területen két új nyomvonal építhető (1. számú melléklet), amelyek egy
szinttel nehezebb pályák. Így azok megvalósulása esetén további fejlődési lehetőséget biztosítana
azoknak, akik az első körös pályákon már gyakorlottan haladnak. A két új nyomvonallal a
jelenlegi park kapacitása is nőne, a nehezebb pályák pedig egy újabb, a kerékpáros sportágban
gyakorlottabb réteget is bevonzhatnak városunkba. Mindkét nyomvonal 450 méter hosszúságúra
tervezett, melyek a 030/5 hrsz-ú, a 031/ hrsz-ú, a 2413/91 hrsz-ú és 2335/1 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanokon valósulnának meg. Ennek a területnek megfelelő természeti és domborzati
adottsága van (erdő, megfelelő lejtések), emellett épített közútról könnyen megközelíthető,
gyakorlatilag a város központjában helyezkedik el, de mégis megfelelő távolságra a lakóházaktól.
A beruházáshoz szükséges legfeljebb bruttó 3.000.000,- Ft önerőt a 2022. évi költségvetés terhére
javaslom biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, ellenőrzési és
gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével és a határozati javaslatot támogatni
szíveskedjék!
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 2022. évi Országos Bringapark
Program keretében pályázat benyújtása és önerő biztosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza:
1. Képviselő-testület jóváhagyja legfeljebb bruttó 6.000.000,- Ft összköltségű pályázat
benyújtását a 2022. év Országos Bringapark Programra erdei kerékpáros egynyomos pálya
bővítésére, az önkormányzat tulajdonában lévő 030/5, 031, 2413/91 és 2335/1 helyrajzi
számú ingatlanokon.

Képviselő-testület sikeres pályázat esetén a beruházási költség 50%-ára, de legfeljebb
3.000.000,- Ft összeg erejéig a 2022. évi költségvetése terhére saját forrást biztosít.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2021. december 17.
Polics József polgármester

2. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet összeállítása
során a beruházás számait az 3.000.000,- Ft önerő összeg figyelembevételével szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

2022. január 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2021. december 13.
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