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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évben is meghirdetésre került 
az Országos Bringapark Program 2023 (továbbiakban: Program). A Program 
alapvető célja a mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése. Az új 
bringaparkok létesítésével, valamint a már meglévő parkok felújításának 
támogatásával a Kormány tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési 
lehetőségeket kíván biztosítani minél több lakos számára. 

A Program keretében az alábbi típusú pályák, valamint azok kiszolgáló 
létesítményeinek kialakítására lehet pályázni: 

- kerékpáros pumpapálya 
- BMX racing pálya 
- erdei kerékpáros egynyomos pálya 
- dirt/ freeride pálya 
- BMX freestyle pálya 
- kerékpáros triál pálya 

Önkormányzatunk 2018-ban részben támogatás bevonásával – a Daru-domb 
területén (hrsz. 208261/13) – már kialakított egy extrémsport pályát, amely 
jelenleg is nagy sikernek örvend kerékpáros, gördeszkás, rolleres sportolók 
körében. Ebből adódóan javaslom egy kerékpáros pumpapálya építésére 
vonatkozó pályázat benyújtását a Program keretében. Az új pálya 
megépítésével lehetőség nyílna arra, hogy a már skate parkot használók köre 
bővülhessen. A meglévő pályát elsősorban haladó szintű gyermekeknek és 
felnőtteknek javasoljuk, az új pálya azonban kezdők és kisebb gyermekek 
számára is használható lenne. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
egyeztetett a helyi Zimányi Gergely Street Life BMX Sportegyesülettel. A 
szervezet véleménye szerint is az új pumpapálya magas kihasználtságú lenne. 
A Sportegyesület egyetértett abban, hogy az új pálya kialakítása a meglévő 
skate park közvetlen közelében lenne a legoptimálisabb, hiszen az 
infrastrukturális feltételek már részben adottak. 

A Program keretében maximálisan bruttó 25.000.000 Ft támogatás ítélhető 
meg a kerékpáros pumpapálya, valamint a kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények építésére és infrastruktúra fejlesztésekre. A beruházás 
támogatottságának mértéke maximum 50 %. A pályázat részeként szükséges 
benyújtani a tervezett bringapark pontos méreteit, műszaki tervét és 
látványtervét. A benyújtás határideje 2023. február 17. Pozitív elbírálás esetén 
ezen költségek elszámolhatóak a pályázat keretében. 

A létesítmény tervezési és kivitelezési munkálataira 2022 novemberében a 
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. indikatív piaci árajánlatot kért. Az akkori 
építőipari költségek figyelembevétele mellett egy megközelítőleg 200 
folyóméter nyomtávú pálya -amely alkalmas akár országos és nemzetközi 
rendezvények, versenyek helyszínéül szolgálni- megközelítőleg bruttó 35 millió 
Ft-ba került. Ez az összeg nem tartalmazta a kapcsolódó infrastruktúra-
fejlesztéseket és egyéb kiszolgálóhelyiségek létesítését. 
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Fentieknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek pályázat 
benyújtását a Program keretében, valamint nyertes pályázat esetén a projekt 
megvalósításához szükséges önrész, maximálisan bruttó 25.000.000, - Ft 
biztosítását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekre tekintettel támogatni 
szíveskedjen az alábbi határozati javaslataimat. 

 
Budapest, 2023. január „….”. 
 
 
 

Borbély Lénárd 
polgármester 

 
 
 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Egyeztető lap 
2. sz. melléklet: Pályázati felhívás 
3. sz. melléklet: Helyszínrajz 
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1. számú Határozati javaslat: 
  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy pályázatot nyújt be egy kerékpáros pumpapálya építésére az Országos 
Bringapark Program 2023 keretében. Továbbá úgy dönt, hogy a pályázat 
pozitív elbírálása esetén az 50 % önerőnek megfelelő, maximum bruttó 
25.000.000, - Ft önerőt rendel a projekt megvalósításához az 1916. Gazdálkodás 
biztonságát segítő céltartalék terhére, valamint a Támogatóval Támogatói 
okiratot köt, a jogszabályoknak megfelelő és az önkormányzati érdeket nem 
sértő, a feltételeket érdemben nem érintő módosítások, valamint a kapcsolódó 
egyéb dokumentumok aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a projekt keretében tervezett fejlesztésekhez a 208261/14 és 208261/13 
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
Továbbá úgy dönt, hogy a pályázat előkészítésével, lebonyolításával és 
utókövetésével kapcsolatos feladatokkal a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit 
Kft-t bízza meg. 

 
Határidő:      pályázat benyújtása: 
      2023. február 17.  
      szerződés megkötése a Támogatóval:  
      2023. április 30. 

Program fizikai megvalósítása és 
elszámolás benyújtása: 

      2024. február 28. 
      Program utókövetése: 

megvalósítás záró dátumától számított 5 
év 
 

Felelős:     Borbély Lénárd, polgármester  
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  dr. Vincze Anikó, jegyző 
 Szeder Istvánné, városgazdálkodási 

ágazatvezető 
Kálcsics Ferenc, ügyvezető  

      Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
             
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű 
támogató szavazata szükséges. 
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2. számú Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy amennyiben az Önkormányzat támogatást nyer az Országos Bringapark 
Program 2023 keretében, úgy a megvalósuló pumpapálya műszaki-átadás 
átvételtől számítva 5 évig vállalja az elkészült létesítmény (pumpapálya) 
fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – biztosítva a sportpark 
ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát. 
 
A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a létesítményt az átadás-átvételi 
eljárást követően a kataszteri nyilvántartásban feltünteti és a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésébe, üzemeltetésébe adja, azzal, 
hogy az ehhez szükséges költségeket a Csepeli Városgazda Közhasznú 
Nonprofit Zrt. mindenkori költségvetésében biztosítja. 
 
A fentiek mellett Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati felhívásban előírt 
évente 2 alkalommal tartandó rendezvény lebonyolításával megbízza a 
Csepeli Városkép Kft.-t. Az ehhez szükséges költségeket a Csepeli Városkép Kft. 
mindenkori költségvetésében 5 éven keresztül biztosítja. 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyi feladatok 
végrehajtásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, 
aláírására. 
 
 
 
Határidő:      2028. december 31. 
 
Felelős:     Borbély Lénárd, polgármester  
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szeder Istvánné, városgazdálkodási 

ágazatvezető 
      Trefán László, vezérigazgató 

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit 
Zrt. 
Molnár Krisztián, ügyvezető 
Csepeli Városkép Kft. 

             
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű 
támogató szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet 
EGYEZTETŐ LAP 

 
kerékpáros pumpapálya létesítésére az Országos Bringapark Program 2023 

keretében 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Villányi Dóra 
      aljegyző 
 

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek 
 
Budapest, 2023. január… 

 
dr. Villányi Dóra 

aljegyző 
 
 
4. Az előterjesztés egyeztetve:  Szeder Istvánné 

városgazdálkodási ágazatvezető 
 

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
Budapest, 2023. január … 

 
Szeder Istvánné 

városgazdálkodási ágazatvezető 
 
 

5. Az előterjesztés egyeztetve:  Trefán László 
vezérigazgató 

 
Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
Budapest, 2023. január … 

 
Trefán László 

        vezérigazgató 
 
 

6. Az előterjesztés egyeztetve:  Molnár Krisztián 
    ügyvezető 

 
Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
Budapest, 2023. január … 

 
Molnár Krisztián 

           ügyvezető 
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