
Új napirendi pont 

17. számú előterjesztés 

 Egyszerű többség 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 30-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása az „Országos Bringapark Program 2022” című felhívásra 

  

             

 

Előterjesztő:  Pintér Szilárd polgármester  

 

 

 

Készítette: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  - 

 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte: 

Ábrahám Mónika, Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: 

Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda  

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  

dr. Szabó Péter jegyző 
 

 

 

 



2 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az Aktív Magyarország Program 

részeként 2022. évben is meghirdette az „Országos Bringapark Program 2022” című 

(AOFK-1.2.1-21 kódszámú) pályázatot.  

 

A program célja egyrészt a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek 

segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő park 

felújításának támogatásával, másrészt a mozgásgazdag, egészséges életmód 

népszerűsítése.  

 

Az Országos Bringapark Programban támogatható:  

- kerékpáros pumpapálya, 

- BMX cross pálya, 

- erdei kerékpáros egynyomos pálya, 

- dirt/freeride pálya, 

- BMX freestyle pálya, 

- kerékpáros triál pálya,  

valamint ezen pályák kiszolgáló létesítményei és kiegészítő szolgáltatások nyújtására 

alkalmas elemek.  

 

A fentiek közül véleményem szerint Dombóváron a kerékpáros pumpapálya kialakítása 

a legideálisabb. 

 

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.  

 

A pályázatban 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, amely a nyomvonal legalacsonyabb pontjától 

számítandó,  

- a kanyarok külső ívének minimális magassága 100 cm, amely a nyomvonal 

legalacsonyabb pontjától számítandó,  

- a nyomvonalat minimum 7 cm vastagon aszfalttal kell borítani,  

- a pálya szélétől – kívül – 3 méteres védőtávot kell tartani,  

- a pálya javasolt indulóhelyét meg kell jelölni,  

- a pálya burkolatának és alépítményének víztelenítését meg kell oldani.  
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- a dombok melletti kanyarok feltöltése (támasztása) legfeljebb 45° meredekségű lehet,  

- csak helyszínen kivitelezett pálya építhető,  

- építéshez esetleg használt zsalu és támelemek nem maradhatnak a pálya földművében, 

illetve pályaszerkezetében.  

 

Az elsődleges funkció a kerékpárosok kiszolgálása, de kialakítható olyan pályarendszer 

is, melyet a görkorcsolyások, gördeszkások, vagy éppen a rollert használók is igénybe 

tudnak venni. 

 

A program egyes attrakcióinak és a hozzájuk kapcsolódó elemek támogatásának 

maximuma kerékpáros pumpapálya építése esetén 20 millió forint, a szükséges önerő 

mértéke 50 %. A pályázat benyújtási határideje 2021. december 17. A támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 400.000.000 forint. 

 

Helyszínként a Szőlőhegyen lévő Gárdonyi utcai 6310 hrsz-ú ingatlant javaslom, hiszen 

itt korábban is volt kerékpárosok által használt, mára elhasználódott pálya, illetve 

kerékpárral jól megközelíthető. 

 

Megkeresésünkre egy kerékpáros pályákat építő cég indikatív árat is tartalmazó 

koncepciótervet készített (1. számú melléklet), mely alapján a kb. 40 x 20 m-es, 100 m 

hosszú nyomvonallal rendelkező pálya nettó 20.500.000.- Ft-ból, azaz bruttó 

26.035.000.- forintból építhető meg, így nyertes pályázat esetén a szükséges önerő 

13.017.500.- Ft. 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 

 

Határozati javaslat 

pályázat benyújtásáról az „Országos Bringapark Program 2022” című 

programra 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 

Önkormányzat bruttó 13.017.500,- Ft összegű támogatási kérelmet nyújtson be az 

„Országos Bringapark Program 2022” című (AOFK-1.2.1-21 kódszámú) pályázati 

felhívásra kerékpáros pumpapálya építésére a Dombóvár, Gárdonyi utcai 6310 hrsz-ú 

ingatlanra. 

 

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 50%-os önrészt, azaz 13.017.500,- Ft-ot 

az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem előkészítésére 

és benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén a támogatás biztosításával összefüggő 

jognyilatkozatok megtételére. 
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Határidő: 2021. december 17. – a pályázat benyújtására  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  

 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 
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