
K I V O N A T 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

99/2021. (IV. 15.) sz. határozata 
 

2021. évi Országos Bringapark Program keretében benyújtott pályázat 
kiegészítése kerékpáros pumpapályával 

  
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 
szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 
frakcióvezetőkkel és az alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció, valamint a 
Komló Összeköt Egyesület frakció támogató véleményét figyelembevéve, Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Komló Város Önkormányzat, mint Támogatott a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mint 
támogató által kiadott MK_TSZ/102 (2019), valamint annak MK_TSZ/213/2 (2020) 
iktatószámú támogatói okiratában „az Országos Görpark Program keretében Görpark 
építése komló Városban” megnevezésű feladat elvégzésétől visszalép. A támogatói 
okiratban rögzített 15 millió forint támogatási összeget a Támogató részére visszafizeti. 
Fentieken kívül Komló Város Önkormányzat a befizetési kötelezettségek tartalék 
előirányzat terhére - a támogatói okiratban és a 2011. évi CXLVI. törvény 53/A. § (2) 
bekezdésében rögzített - ügyleti kamatot, melynek összege 2021. április 30-i 
visszafizetési értéknap szerint 368 755,- Ft, a támogatási összegen felül a támogatónak 
2021. április 30-ig megfizeti. 

 
Komló Város Önkormányzat elrendeli a pályázati támogatástól történő visszalépéshez 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírását. 
 
Határid ő: 2021. április 30. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

2. Komló Város Önkormányzat a 43/2021. (II. 22.) sz. határozat alapján erdei kerékpáros 
egynyomos pálya megvalósítására pályázat benyújtásáról döntött az Országos 
Bringaprogram 2021 keretében.  
 
Komló Város Önkormányzat elrendeli a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok aláírását. 

Határid ő: 2021. április 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
3. Komló Város Önkormányzat a 43/2021. (II. 22.) sz. határozat hatályban tartása mellett az 

alábbiak szerint határoz:  
3.1.Komló Város Önkormányzat tudomásul bír arról, hogy a Miniszterelnöki 

Kabinetiroda, mint Támogató az 1. határozati pont szerinti meghiúsult fejlesztés 



forrását a 2. határozati pont szerinti fejlesztés 5 millió forintos támogatásának 
kiegészítéseként kerékpáros pumpapálya kialakítására 15 millió forintban jóváhagyja 
azzal, hogy az erdei kerékpáros egynyomos pálya 5 millió forint önerején túl 15 millió 
forint önerőt vár el a kerékpáros pumpapálya megvalósításához. Komló Város 
Önkormányzat így együttesen a két típusú, 40 millió forint összköltségű 
kerékpárpálya megvalósítására 20 millió forint önerőt hagy jóvá a 3.2. alpont szerint. 

 
3.2.Komló Város Önkormányzat az önerő forrásaként a 2021. évi költségvetési rendelet 

7. sz. mellékletében nevesített 5 millió forint összegű erdei kerékpáros egynyomos 
pálya önerőn túl 15 millió forint összeget - az 1349/2020. (VI.30.) Korm. határozat és 
az ezt módosító 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján létrejött BMÖGF/737-
1/2020 ikt. számú, 488269 azonosítójú, „Egyedi költségvetési támogatás út, járda és 
parkoló építése, felújítása” megnevezésű szerződéssel biztosított - 140 millió forint 
keretösszeg terhére hagyja jóvá azzal, hogy ennek előfeltétele a Támogató 
hozzájárulása a felhasználási cél módosulásához.  

 
4. Komló Város Önkormányzat elrendeli a felhasználási cél módosításáról szóló adatlap 

Támogató részére történő benyújtására. 

 Határidő: 2021. április 15. 
 Felelős:  Polics József polgármester 

 

Komló, 2021. április 15.  

         Polics József 
         polgármester 

 


