
 

 

 

 

 

HAT/360/………/2023       Előkészítésben közreműködött:  

                                          Tuzáné Füzér Judit 

pályázati ügyintéző 

 

   Előterjesztés     

az Országos Bringapark Programra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatokról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Révész Máriusz a korábbi évekhez 

hasonlóan az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre is kiírta az Országos Bringapark Programot 

(a továbbiakban: Program), melynek célja a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése, 

valamint a mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése Magyarországon új bringaparkok 

kialakításával. Az egyes pályatípusoknál az elnyerhető támogatási összeg eltérő, és összesen nem haladhatja 

meg az 50 millió forintot. Helyszínenként az összköltség 50 %-át finanszírozza a támogató. A támogatást 

igénylő emellett vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és 

üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig. A 

fenntartási időszakban évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a bringaparkban és a 

fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot. A kivitelezés sportszakmai és 

műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (a továbbiakban: MAKETUSZ) végzi.  

Hatvan Város Önkormányzata a helyi kerékpáros közösség egyetértésével egy pumpapálya 

létrehozására kívánja benyújtani pályázatát a felhívásra. Egy műszaki szakemberrel való helyszíni egyeztetés 

után egy ún. Multi-Pálya kialakítása javasolt a Népkert jobb oldalán, a főút és a játszótér közötti területen, 

mintegy 1200 nm2-en. Ez a pályatípus képes a legtöbb felhasználót megszólítani kezdőktől a gyakorlottakig 

az összes létező gördülő sporteszközzel (BMX, gördeszka, görkorcsolya, roller, futóbicikli). A pályázat 

benyújtásának határideje 2023. február 17. napja, a megvalósítási időszak záró dátuma 2023. december 31. 

lehet. A pályázat benyújtásához a pályázati felhívásnak megfelelően szükséges a megvalósítandó pályáról 

műszaki terv, látványterv (3D nézet előny) a park méreteivel (felül és oldalnézet) költségvetéssel 

alátámasztott tervdokumentáció, és a bringaparkot tervezési/építési referenciával rendelkező tervező 

bemutatása. 

 A beruházás becsült költsége tervezéssel együtt összesen bruttó 49.999.900,- Ft. A tervezés díja 

elszámolható költség a pályázatban. Az 50 %-os intenzitású támogatáshoz tehát bruttó 24.999.950,- forintot 

saját erőként kell biztosítani. A saját erő pénzügyi forrása az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül a 37/2023. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján. 

A fentiek miatt szükséges a pályázat benyújtásához a megfelelő tervező kiválasztása. A képviselő-testület, 

valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. 

§ (1) bekezdése alapján ajánlatok kerültek bekérésre a tervezési feladatok ellátására, melyek az alábbiak: 

  

1.) Görpark Kft.       br. 1.257.300,- Ft 

(székhely: 1161 Budapest, Baross utca 170.)         

   

2.) SteelGarden Kft.          br. 1.949.450,- Ft 

(székhely: 9081 Győrújbarát, Mélykút u. 81. A épület)    

  

3.) Everling Kft.        a határidőig nem adott ajánlatot 

(székhely: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) 

 

4.) Dobi Attila e.v.       a határidőig nem adott ajánlatot 

 (székhely: 3300 Eger, Joó János u. 1.) 

 

 



 

 

 

 

Az árajánlatok alapján a Görpark Kft.-t (székhely: 1161 Budapest, Baross utca 170.) célszerű megbízni a 

tervezői feladatok elvégzésével bruttó 1.257.300,- Ft megbízási díjért mint a legkedvezőbb árajánlatot adót. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Bringapark Program felhívására benyújtandó 

pályázat keretében a szükséges tervezési feladatok elvégzésével a Görpark Kft.-t (székhely: 1161 Budapest, 

Baross utca 170.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg bruttó 1.257.300,- 

Ft megbízási díjért. A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül a 37/2023. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján. 

 

Határidő: 2023. február 3. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2023. február 1. 

 

 

 

 

Horváth Richárd 

   polgármester 

Látta: 

dr. Kovács Éva 

jegyző 


