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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 87/2019. 
 
Tárgy: Döntés terület biztosításáról a Pilisi Parkerdő Zrt. által benyújtandó 
„Nagykovácsi MTB XCO pálya” megvalósítására irányuló pályázat kapcsolódó 
beruházásaihoz  
 

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Györgyi Zoltán főépítész 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
         
Nagykovácsi, 2019. november 13. 
 

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. november 13. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az Pilisi Parkerdő Zrt.-nek, mint az erdő vagyonkezelőjének – a Crosskovácsi 
Sportegyesület előkészítésének eredményeképpen – lehetősége van az EMMI felé 
pályázat benyújtására „A MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 
közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának támogatása” keretében MTB 
XCO pálya létesítése céljából. 
 
Az elmúlt években a Crosskovácsi egyesület a Vöröspocsolyás-hegy oldalában, a 
kastélypark felett megkezdte – a mellékelt térképen ábrázolt – hegyikerékpár pálya 
kijelölését és kialakítását. (A pálya egy részéről készült videó itt tekinthető meg: 
http://www.crosskovacsi.hu/hu/bringasuli/bringasuli-hirek?hid=106 )  
A Magyar Kerékpáros Szövetség szakmai támogatása mellett a Pilisi Parkerdő Zrt. 
pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) a pálya 
megfelelő, tartós kialakítására a mellékelt pályázati adatlapban rögzített munkálatok 
elvégzésére, a szakmai programnak megfelelően. 
A nyomvonalterv és a videó is mutatja a Pálya kezdő és végpontja a Szent Sebestyén 
kápolna melletti füves területen, az un. szánkódomb aljában lenne, a Eötvös Lóránt 
utcában, a Hrsz: 920/100 ingatlanon, ahol a tervek szerint a következő munkálatok 
történnének. 
  

A nagykovácsi Szent-Sebestyén kápolnánál lévő parkoló felújítása és 100 m2-re történő 
kibővítése 

Parkoló felújítása 20 m3 20-50-es zúzott 
kőből és 15 m3 0-20-as murvából, továbbá 
150 m2-es parkoló kialakítása. 

Anyagmennyiség: 20 m3 
Szemcseméret 20-50 
mm-es zúzottkő 

510.500 

Füves területen gépi munkával kiegészítő 
kézi földmunkával. A tükörből kiszoruló 
cca. 40 m3 invertanyag lerakóhelyre történő 
elszállítása. 

  

Műtárgyak eszközbeszerzése és telepítése a parkoló területén 

támlás pad (A pad gyalult, enyhén 
lekerekített szélű tölgyfa anyagból, 
rozsdamentes csavar rögzítésekkel készül. 
Felületkezelés: A földbe ásott fa szerkezetű 
részeket bitumenes szigetelő habarccsal 
kell kezelni (Bitugél vagy Bonobit). Az 
összes faanyag vékony lazúrral kezelt. 
Rögzítéstechnika: Az ülőfelületet alkotó 9/9 
cm vastagságú tölgyfa gerendákat M16-os 
rozsdamentes menetes szárral, két végén 
rozsdamentes anyacsavaros rögzítéssel 
kell rögzíteni. A gerendák távtartói 
menetes, rozsdamentes csőhéjból 
készülnek. A rögzítő anyacsavarokat a fa 
gerendákba süllyesztetten kell kialakítani. 
A háttámlát a tartó lábakhoz rozsdamentes 
kapupánt csavarokkal kell rögzíteni a fa 
szerkezetbe süllyesztett kialakítású 
anyacsavaros rögzítéssel.) 

2 db 230.000 

http://www.crosskovacsi.hu/hu/bringasuli/bringasuli-hirek?hid=106
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hulladékgyűjtő (Környezetbe illő 
megjelenésű, felületkezelt fa szerkezetű, 
masszív, a vadállománynak ellenálló 
kialakítású, minimum 40 l űrtartalmú, 
hulladék gyűjtésére és ideiglenes 
tárolására szolgáló helyhez rögzített 
közjóléti berendezés.) 

2 db 135.000 

kerékpártároló (A kerékpártámasz gyalult 
tölgyfa anyagból, rozsdamentes csavar 
rögzítésekkel készül. Felületkezelés: Az 
összes faanyag vékony lazúrral kezelt.) 

6 db 380.000 

A pálya rajt célterületén 100 x 200 cm 
tájékoztató tábla legyártása és 
kihelyezése. Anyaga rozsdamentes acél, 
fém kerettel és lábakkal, beton pontalapba 
rögzítve, fekete-piros feliratozással. 

Mennyiség 1 db 
Tábla méret: 100*200 cm 

500.000 

    
A pálya vonalvezetése érintené a külterületi fekvésű 0172/1 hrsz-ú közutat, illetve a 
sebestyéndombi ingatlanok felett húzódó 921 hrsz-ú közterületet is.  
A pálya karbantartását a Crosskovácsi egyesület vállalta, Önkormányzatunknak a 
meglévő, bővítendő murvás parkoló, illetve a kihelyezésre kerülő padok, szemetesek, 
kerékpártárolók fenntartásával kapcsolatban keletkeznének feladatai, és ezen 
funkciókat 15 évig kell biztosítani. 
 
A pályázat benyújtásához a Pilisi Parkerdő Zrt-nek szüksége van a Hrsz: 0172/1, 921 
és 920/100 önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében a hozzájáruló 
nyilatkozatunk kiadására.    
 
A terület tervezett fejlesztése nemcsak az edzőpálya miatt fontos, hanem azért is, 
mivel a jövő évben magvalósuló Budapest – Remeteszőlős – Nagykovácsi 
kerékpárútnak is itt lenne a végpontja. 
A tárgyban a Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell meghoznia 
a döntését. 

 

Nagykovácsi, 2019. november 13. 

 
                                                                           Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                   polgármester                                                                            

Melléklet: 

1. MTB CXO Pálya térképe 
2. Helyszínrajz 
3. Pályázati Adatlap 
4. Szakmai program 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: Döntés terület biztosításáról a Pilisi Parkerdő Zrt. által benyújtandó 
„Nagykovácsi MTB XCO pálya” megvalósítására irányuló pályázat kapcsolódó 
beruházásaihoz 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatja a Pilisi Parkerdő Zrt-t a „Nagykovácsi MTB XCO pálya építése” céljából 
benyújtandó pályázatban és hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú 
Nagykovácsi 0172/1 hrsz-ú közút, 920/100 hrsz-ú közterület és a 921 hrsz-ú közterület 
ingatlanokon a pályázathoz kapcsolódó beruházások elvégzéséhez, továbbá a 
megvalósulást követően ezen funkciókat 15 évig biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


