
 

 

 

 

 

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

                                          Tuzáné Füzér Judit 

pályázati ügyintéző 

 

   Előterjesztés     

az Országos Bringapark Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról           

 

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, vagy már meglévő bringapark felújításának támogatásával. 

Az Országos Bringapark Programban támogatható attrakciók típusai: 

a) kerékpáros pumpapálya 

b) BMX racing pálya 

c) erdei kerékpáros egynyomos pálya 

d) dirt/freeride pálya 

e) BMX freestyle pálya 

f) kerékpáros triál pálya 

g) valamint ezen pályák kiszolgáló létesítményei és kiegészítő szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek. 

 A Programra 2023-ban összesen bruttó 300 millió forint áll rendelkezésre. 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 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. A kerékpáros pumpapálya általában szilárd 

burkolatú körpálya, amely dombokat és döntött kanyarokat tartalmaz. A bringás nem pedálozással, hanem jól 

időzített testmozgással (pumpálással) mozgatja a kerékpárt. A pumpapálya akkor jó, ha használója saját 

lendületét használva, tekerés nélkül tud körbe-körbe haladni rajta. A pumpapályákat életkori megkötés 

nélkül, a legváltozatosabb tudású bringások is használni tudják. Elvárt műszaki paraméterek: a nyomvonal 

legkisebb szélessége 1,5 méter, a nyomvonal hossza legalább 100 méter, kettő egymást követő hullám 

csúcstávolsága minimum 3 méter, a hullámok minimális magassága 30 cm, a nyomvonalat minimum 7 cm 

vastagon aszfalttal kell borítani, a pálya szélétől – kívül – 3 méteres védőtávot kell tartani, a pálya 

burkolatának és alépítményének víztelenítését meg kell oldani, csak helyszínen kivitelezett pálya építhető, 

előregyártott elemek nem építhetők be. Az általános tervezési elvek, földmű, javító és fagyvédő rétegek, 

valamint a pályaszerkezet alaprétegének tekintetében az Útügyi Műszaki Előírásokat kell alkalmazni.  

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). Minden elemen át lehet gurulni, viszont az ügyesebbek 

begyorsulhatnak és a levegőbe ugorhatnak a pálya különböző pontjain. A multipálya gyors fejlődést biztosít 

és kellő kihívást nyújt a tinédzsereknek is. 

A pályázat elbírálásánál fontos szempont a településközpontú tájolás. Előnyt jelent, ha iskolák, 

óvodák közelében épül kerékpáros pumpapálya. Célszerű már megépült kerékpárutak útvonalába 

csatlakoztatni, hogy kerékpárral könnyen megközelíthető legyen. Kritérium még a 200 méteres körzetben 

található mosdó, büfé, konditerem vagy KRESZ-park, de minimum egy ivókút megléte/kiépítése. Mindezek 

a jelölt területen rendelkezésre állnak. 



 

 

 

 

A Támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszakban évente legalább 2 alkalommal 

ingyenes rendezvényt szervez a bringaparkban, amelyekről beszámol a fenntartási jelentésben, és a 

fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot. A pályázat benyújtásának 

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

 A pumpapálya tervezéséhez és kialakításához indikatív árajánlatot kértünk be, amely alapján a 

tervezés díja bruttó 1.257.300,- Ft, a kivitelezés díja előre láthatólag bruttó 48.742.600,- Ft. A beruházás 

költsége tervezéssel 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 pályázat előkészítésére, lebonyolítására a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi 

határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján munkacsoportot kell választani. A 

munkacsoportba az adott területen szakértelemmel rendelkező külsős szakértő, települési képviselő, 

bizottság nem képviselő tagja, valamint a hivatal munkatársai választhatók. 

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

javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

 1. Határozati javaslat 

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

nyújt be a Népkertbe tervezett kerékpáros pumpapálya létrehozására. A beruházás értéke előre láthatólag 

tervezéssel együtt bruttó 49.999.900,- Ft, az elnyerni kívánt pályázati támogatás összege bruttó 24.999.950,- 

Ft, a támogatás intenzitása 50 %. A saját erő pénzügyi forrása az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 

dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2023. február 17. (pályázat benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2. Határozati javaslat 

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

benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 

226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi 

szabályzat alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Tarsoly Imre képviselő, 

2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 

3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző, 

4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

 

Határidő: 2023. február 1. (munkacsoport megalakulására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2023. január  24. 

 

 

 

 

Horváth Richárd 

   polgármester 

Látta: 

dr. Kovács Éva 

jegyző 



Teljes alapterület: 1270m2
Aszfaltozott nyomvonal: 343m2
Pályahossz 127m2
Típus: Multi-Pálya
Indikatív ajánlat tervezésre: 990.000ft
Indikatív ajánlat kivitelezésre: Net. 38.380.000ft

Hatvan Népkert aszfaltos pumpapálya koncepcióterv

Készítette:
Görpark Kft.
2023.01.23.




