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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére, Újpest 

Kerékpáros Ügyességi Pálya létesítése tárgyában 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk, az Óceánárok utca, Sporttelep utca és Szilas park által 
határolt területen a Szilas Aktív Park részeként fel kívánja újítani a BMX 
ügyességi kerékpáros pályát. 
A területen már korábban, 2010-ig működött egy kerékpáros sportolásra 
alkalmas létesítmény, amelynek állapota a használat következtében 
fokozatosan leromlott. A pálya használatára a fiatalok körében azonban 
továbbra is igény   mutatkozik 
Értékelve az igényeket és a lehetőségeket, az Újpest Önkormányzat 
tulajdonában álló Észak-Pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. koncepciót 
dolgozott ki az ún. Szilas Aktív Park kialakítására. Ennek alapján a  
kerékpáros pálya megvalósításának költsége előzetes számítások szerint, 
mintegy nettó 15.000.000,- Ft-ot tesz ki. 
 
A tárgyban Önkormányzatunk megkereste a Magyar Kerékpársportok 
Szövetségét, amely a tervezett beruházást egy együttműködési 
megállapodás keretében támogatni kívánja. Előzetes egyeztetéseink alapján 
a Szövetség, a kerékpáros pálya megvalósításához 10.000.000,- Ft összegű 
támogatást tudna nyújtani, amely jelentősen csökkentené Önkormányzatunk 
terheit. Ugyanakkor a Szövetség szakmai támogatása is jelentős segítséget 
nyújtana a létesítmény kialakításához és későbbi üzemeltetéséhez. A 
Szövetség a támogatás fejében a létesítmény működtetésében is aktív 
szerepet kíván vállalni azzal, hogy a pálya elsősorban az újpestiek 
sportolását fogja szolgálni. 
A létesítmény kialakításához szükséges fedezet az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében biztosítva van. 
 
 
Újpest, 2014. augusztus 11. 
 
 
                                
                        Rádi Attila 
 



 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * radi.attila@ujpest.hu 

2

 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az Óceánárok 
utca, Sporttelep utca és Szilas park által határolt területen a Szilas Aktív 
Park részeként Kerékpáros Ügyességi Pályát alakítson ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  a fejlesztés 
részletes koncepcióját – a Magyar Kerékpársportok Szövetségét egyeztetve - 
kidolgozza és a megvalósítás, valamint a későbbi működtetés szakmai- és 
pénzügyi feltételeiről a Magyar Kerékpársportok Szövetségével 
együttműködési megállapodást kössön. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 


