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A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. 

 

Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges a bizottság által nem tárgyalt 

jelen ügy napirendre vételéről. 

  

A döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges . 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

  

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Révész Máriusz (a 

továbbiakban: Támogató) az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre is kiírta az 

Országos Bringapark Programot (a továbbiakban: Program). 

 

A program célja: A tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése 

Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő bringapark (kivéve a 

fenntartási időszakban lévő, korábbi támogatásból megvalósult fejlesztés) felújításának 

támogatásával. A mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése. 

 

E program keretében a GRUND területén korábban kialakított pálya helyén valósítanánk meg 

egy aszfaltburkolatú kerékpáros pumpapályát. 

Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató. Az igényelhető 

támogatás összege ezen Támogatást igénylő esetében sem haladhatja meg az egyes 

pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget. A Támogatást igénylő a támogatással 

való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt megvalósítására 

fordítja. 

Az elnyerhető maximális támogatás összege 25 millió Ft pumpapálya létesítése esetén. A 

tervezett pálya minimális hosszának 100 m-nek kell lennie. 

 

Az elszámolható költségek struktúrája: könyvvizsgálat 0,5 %, közbeszerzési költségek 1 %, 

projektmenedzsment költség 2,5 % , üzembe helyezési munkák (mérnöki szolgáltatások, 

amennyiben az aktiváláshoz szükségesek) 4 % . 

 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, 

folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló (a továbbiakban: 

Beszámoló) elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási 

időszak).  

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (a továbbiakban: MAKETUSZ) a fenntartási 

időszakban évente ellenőrzést végez a pálya helyszínén. 

 

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

alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a bringaparkban, amelyekről beszámol a fenntartási 

jelentésben. A rendezvényről előre írásbeli tájékoztatást küld a MAKETUSZ részére, a 

rendezvényről készült beszámolót és fotódokumentációt pedig az éves fenntartási jelentéssel 

együtt eljuttatja a Támogató részére. 

 

A Támogatást igénylő a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli 

használatot. Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki 

legalább a fenntartási időszak végéig. A kötelező tájékoztatás specifikációját és az Aktív 

Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza. 

 

A támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2023. január 30- 2023. február 17. Megvalósítási 

időszak legkorábbi kezdő dátuma: 2023. január 1. Megvalósítási időszak legkésőbbi záró 

dátuma: 2023. december 31. Beszámoló benyújtásának határideje: megvalósítás záró dátumától 

számított 2 hónap. 

 



A pályázathoz szükséges önerő biztosításához csatoltan küldöm a koncepciótervet, melynek 

indikatív ajánlata szerint a várható kivitelezési költsége 39.700.000.- Ft + ÁFA = 50.419.000.- 

Ft. 

 

Javaslom az önkormányzat pályázaton történő részvételét. 

 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására.  

   

Nagytarcsa, 2023. január 25. 

  Gulyás Tamás István 

      polgármester  

 

  

 

Határozati javaslat  

  

 Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2023.(I.30.) határozata  

  

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aktív 

Magyarország Program részeként 2023. évre kiírt az Országos Bringapark Program keretében 

kerékpáros pumpapálya megvalósítására pályázatot nyújt be a Nagytarcsa, 05/3, 05/1 és 06 

helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra. 

 

Az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre kiírt az Országos Bringapark Program 

keretében kerékpáros pumpapálya megvalósításához bruttó 25.419.000. Ft önrészt a 2023. évi 

költségvetés megalkotása során tervezni kell. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási kérelem benyújtására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2023. február 17. 

 


