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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2023. január 31-i ülésére 

 

Javaslat a GÖCI területére (5635/16 hrsz.) kerékpáros ”pumpapálya” kialakítását 

célzó pályázat benyújtására az Aktív Magyarország Program részeként meghirdetett 

Országos Bringapark Program 2023 keretében  

 

Előterjesztő:  Szlahó Csaba 

        polgármester  

 Leíró:            Bugyi Ilona 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 2023 évre is pályázatot hirdetett az Aktív 

Magyarországért Program részként az Országos Bringapark Program megvalósítására. Hasonló 

pályázaton 2022 évbe is indultunk, de forráshiány miatt nem kaptunk támogatást. 

 

A pályázat célja az egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése új biciklis parkok 

kialakításával a mozgás gazdag, egészséges életmód népszerűsítésére. A támogatás keretében 

lehetőség van különböző hét típusú kerékpáros pályák kialakítására. Az igényelhető támogatás 

összege a választott pálya függvénye; 2 millió és 25 millió Ft között van. A pályázati kiírás 

szerint önkormányzatunknak 50% -os önrészt kell biztosítania a beruházás összköltségéből.  

 

Megvizsgáltuk a város sport infrastruktúráját, valamint a lehetséges helyszíneket és a választás 

a Göci területére (5635/16 hrsz.) esett, mivel jövőbeni terveink között ott egy szabadidőpark 

kialakítása szerepel. A park első attrakciója lehetne az ún. kerékpáros „pumpapálya” . Ez a 

pálya kb. 770 m2 területű, szilárd burkolatú, amely dombokat és döntött kanyarokat tartalmaz. 

A bringás nem pedálozással, hanem jól időzített testmozgással mozgatja a kerékpárt, így 

lendületet szerezve tekerés nélkül tud végiggurulni a pályán. A pályát a bicikliseken kívül a 

rollerrel közlekedők, valamint a gördeszkások és görkorcsolyások is használhatják. A pálya 

már egész kiskortól látogatható, hiszen a kialakítása lehetővé teszi, hogy ne csak a nagy 

gyakorlattal rendelkező fiatalok/felnőttek használják, hanem kisgyermekek számára is alkalmas 

pl. futóbiciklizésre. 

 

A pályázati kiírás szerint az aszfalt burkolatú pálya nyomvonalának legalább 100 m hosszúnak 

kell lennie, legkisebb szélességének pedig 1,5 méternek. A pálya kialakítása mellett lehetőség 

van kiegészítő infrastruktúra kiépítésére is, így többek között elszámolható a  ivókút, padok, 

szeméttároló, szervizállvány és napvitorla telepítése is. 

 

A pumpapálya támogatási összege max. bruttó 25 millió Ft. A pályázat összköltsége pedig nem 

haladhatja meg a bruttó 50 millió Ft-ot. A pályázat becsült beruházási költsége bruttó 

46.617.438 Ft, mely a pálya kivitelezését és a kiegészítő eszközöket is tartalmazza. A 

közbeszerzés, a könyvvizsgálat, a projektmenedzsment, és a kommunikáció költségeit 

3.382.562 Ft. Így a teljes projekt költség 50.000.000 Ft 50%-os támogatás intenzitás mellett az 

önerő összege 25.000.000 Ft, amit az Önkormányzatnak a 2023. évi költségvetésébe kell 

beterveznie és biztosítania. 

 



A pályázat megvalósításával az önkormányzat vállalja a pálya 5 éves fenntartását, 

karbantartását és üzemeltetését. Továbbá vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente 

legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a parkban. 

 

A pályázat benyújtásának határideje az OTTER felületen keresztül 2023. január 31-től 2023. 

február 17-ig lehetséges. A támogatás felhasználásának időtartama 2023. január 01. - 20232. 

december 31. A pályázat beszámolójának benyújtási határideje a záró dátumtól számított 2 

hónap. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé;  

 

 

Határozati javaslat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván az 

Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által meghirdetett Országos Bringapark 

Programon egy kerékpáros pumpapálya megvalósítására a Göci területén (hrsz. 

5635/16). 

 

2. A projekt becsült összköltsége: bruttó 50.000.000 Ft. A Képviselő-testület előzetes 

kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 50 %-os önrészét: bruttó 25.000.000 

Ft-ot a 2023. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben 

történő elkészítéséről és benyújtásáról, valamint az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésében a fedezet biztosításáról. 

 

 

Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: 2023. február 17-ig. 

        fedezet biztosítására: 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

Vecsés, 2023. január 25. 

 

         Szlahó Csaba 

          polgármester 

 

 

Melléklet:  pályázati felhívás  

  beruházási ajánlat 

 

 

 

 


