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2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Székely Nóra 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Bicske Szíve Park Akcióterületi Terve 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
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8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010. azonosítószámú Bicske Szíve Park I. ütem projekt beruházást 
előkészítő fázisában a pályázati felhívás 3.2. pontja alapján kötelező elkészíteni a projekt által 
érintett terület Akcióterületi tervét. 
 
2019. május 22. napján megküldött ajánlattételi felhívásra a legkedvezőbb ajánlattevővel 2019. 
május 30-án szerződött le Bicske város Önkormányzata. A terv készítője Hornyák Szabolcs 
egyéni vállalkozó vállalta, hogy 2019. június 24. napjáig elkészíti Bicske Szíve Park 
Akcióterületi Tervét.  
 
A határidőre elkészített terv jelen előterjesztés 2. számú melléklete.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Bicske, 2019. július 8. 

 Pálffy Károly 
               polgármester 
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Megbízó: Bicske Város Önkormányzata  
 
Polgármester: Pálffy Károly  
 
Az Akcióterületi Terv az elfogadott, Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával 
összhangban, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által kiadott Városfejlesztési 
Kézikönyv második javított kiadásának és a 2014-2020-as tervezési időszak, Területi és 
Településfejlesztési Operatív Program 2. prioritásán belül a „Zöld város kialakítása” (TOP-
2.1.2-15) című felhívás támogatást nyert projektjeinek fejlesztéséhez készült, „Útmutató 
akcióterületi terv elkészítéséhez” című módszertani útmutató alapján került véglegesítésre.  
 

Megelőző forrásmunka: a Bicske város által készített, a „Zöld város kialakítása” (TOP-2.1.2-

15) című felhívásra benyújtott, „Bicske Szíve Park fejlesztés I. ütem” című megalapozó 

tanulmány, igényfelmérés és kihasználtsági terv. 

 

Záradék:  
 
Jóváhagyta Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, …………………………… 

számú határozatával 
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1. Bevezető 
 

Az Akcióterületi Terv a 2014-2020-as tervezési időszak Területi és Településfejlesztési 
Operatív Program 2. prioritásán belül a Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15) c. felhívás 
keretében, a Bicske Város Önkormányzata által benyújtott, „Bicske Szíve Park I. ütem” című, 
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010 azonosító számú támogatást nyert projektjének 
fejlesztéséhez készült, mely 2017.11.01. indult projekt. 
 
Bicske Város Önkormányzata a Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában 
célul tűzte ki a támogatási kérelmünkben szereplő projektelemek megvalósítását. 
 
A projektelemek a központi akcióterületbe (Bicske Szíve Park) tartoznak, mely típusát 
tekintve városközpont, rekreációs-turisztikai-sport akcióterület jellegű akcióterület 
besorolásúak. 
 
A Központi akcióterület Bicske Város azon területe, ahol a legnagyobb mértékben 
koncentrálódnak a közösségi, rekreációs funkciók, amelynek a legnagyobb a szabadidő 
eltöltésére irányuló potenciálja és ahol a fejlesztések révén a sportolási, hasznos szabadidő 
eltöltés megjelenik. Itt találhatók jellemzően a város sporttal kapcsolatos helyszínei: uszoda. 
 
Projektünk átfogó célja közösségi zöld területek kialakítása, illetve megújítása, amely 
lehetővé teszi a közösség preventív jellegű sportolási lehetőségét, az élet minőségi 
helyeinek kialakítását, az életminőség feltételeinek javítását. A célkitűzés hozzájárul a 
települési vonzerő növekedéséhez, amelynek közvetlen hatása van a népességmegtartó 
képességre és az élhető település képe, valamint gazdaságélénkítő szerepe is van. 
 
Közvetlen célunk a zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, a zöldterületek 
növelése és minőségének javítása. A környezettudatosság erősítése. 
 
Projektelemek: 

- Bicske Szíve Park tereprendezése, növényállományának megújítása, fejlesztése 
- Rekorán futópálya kiépítése 
- Megfelelő vizesblokkok kialakítása, 
- Gyalogos és kerékpáros áthaladás biztosítása, parkolás megoldása 
- Büfé megnyitása a tér felé 
- Gyalogos sétautak kialakítása, közvilágítással 

 
További fejlesztési elemek tervezése: BMX pálya, tó körüli pihenést biztosító területek 
fejlesztése, street workout terület, gördeszka pálya 
 
Jelen Akcióterületi Terv célja, hogy összegezze a projekt előkészítési, fejlesztési 
folyamatának legfontosabb eredményeit, következtetéseit, a megvalósítandó projekt pontos 
paramétereit és a projekt szintű vállalásokat. Átfogó képet adjon a projekt megvalósításának 
és a fenntartásának pénzügyi, intézményi, környezeti jellemzőiről és az elvárt hatásokról. 
 
Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor készült Igényfelmérés és 
kihasználtsági terv, így egyes fejezetek azzal megegyezően és összhangban készültek, 
annak tartalma ismétlődik. 
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2. Az Akcióterületi Terv tartalmi specifikációja 

2.1 A fejlesztés céljai, konctextusa és beavatkozások helyszíne (helyzetfeltárás) 

2.1.1 A fejlesztés céljainak illeszkedése 

Bicske Szíve akcióterület projektjei – tó, futópálya, uszodabővítés – mind rekreációs célú 
fejlesztések, melyek összhatásukban érhetik el céljukat, hogy a városközpont közelében egy 
a szabadidő változatos és természet közeli eltöltésére alkalmas közösségi tér jöjjön létre. 
 
Átfogó cél: 
A közösségi zöld területek kialakítása, illetve megújítása, amely lehetővé teszi a közösségi 
élet minőségi helyeinek kialakítását, az életminőség feltételeinek javítását. A célkitűzés 
hozzájárul a települési vonzerő növekedéséhez, amelynek közvetlen hatása van a 
népességmegtartó képességre, valamint gazdaságélénkítő szerepe is van. 
 
Közvetlen cél: 
A zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, a zöldterületek növelése és 
minőségének javítása. A környezettudatosság erősítése. 
 
Projekt célja:  
A projekt célja a város szívében elterülő, mintegy 6 hektáros területen rekreációs park 
kialakítása. A terület tereprendezése után tó, a tó körül futópálya lesz kialakítva. A 
patakparttól az uszodáig menő út csak a gyalogosok és a kerékpárosok számára lesz 
járható. 
A projekt megvalósulásával olyan közösségi tér jön létre a városban, ahol lehetőség nyílik a 
lakosság találkozására, kikapcsolódására, helyi események megrendezésére, melyek a helyi 
identitás erősítéséhez is hozzájárulnak. 
 

1. táblázat: ITS célokhoz való illeszkedés 

ITS specifikus célok 
(mind) 

Hozzájárul 
Igen/ Nem 

Ha igen, miként 

Gazdasági területek 
fejlesztése befektetés 
ösztönzéssel 

Igen A fejlesztési elképzelés szerint a 
gazdaságélénkítő tevékenység új funkcióként 
valósul meg az akcióterületen. 
Az uszodabővítés első részleteként a park 
felől is használható büfé és mosdók épülnek, 
kültéri terasszal. A büfé és a hozzá tartozó 
vizesblokk a bővítés után az uszoda 
korlátozott nyitvatartásától, és működésétől 
függetlenül képes üzemelni. Megnövekedett 
büfé terület és nyitvatartási idő, 
többletbevétel, munkaerő bővítés és 
szolgáltatásokat igénybe vevők számának 
növekedése, mivel az I.ütem akció területe 
melletti piacra látogatókat is a területre 
vonzzák a rekreációs lehetőségek. 
Természetesen fordítva is igaz az, hogy a 
Bicske szíve park I. ütem szolgáltatásait 
igénybe vevők a park melletti piacon 
vásárolnak be, így kötik össze a kellemes és 
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ITS specifikus célok 
(mind) 

Hozzájárul 
Igen/ Nem 

Ha igen, miként 

hasznos időtöltést, ezek egymással 
szinergiában lévő tevékenységek.  

Közösségi szolgáltatások és 
intézményrendszer helyi 
igényeknek megfelelő 
fejlesztése 

Igen Az uszodabővítés első részleteként a park 
felől is használható büfé és mosdók épülnek, 
kültéri terasszal. A beruházás 
eredményeként jelentősen javul az 
akcióterület funkcióellátottsága (pl. tó, 
rekreációs elemek, sport, büfé), bővül az 
elérhető szolgáltatások köre, javul az eddig is 
elérhető szolgáltatások minősége. A Bicske 
Szíve Park akcióterületen belül és 
környezetében jelen időpontban nem 
található elérhető büfé és vizesblokk. (Az 
uszoda nyitvatartása korlátozott. A park jelen 
és jövőben megépülő eleminek használata 
időkorláttól független.). A parkot és elemeit 
igénybe vevő lakosság úgy a nyári nagy 
melegben, mint a téli hidegben, azaz egész 
évben hiányolta az ivás, evés és a WC 
használat lehetőségét. A park területén 
megvalósuló projekt elemek hatására, a 
látogatottság növekedése miatt, a hiánypótló 
szolgáltatások iránti igény fokozottabban 
jelentkezik. 

Zöldfelületi rekreációs 
területek fejlesztése 

Igen A beruházás eredményeként jelentősen javul 
az akcióterület funkcióellátottsága - pl. 
rekreációs elemek, uszoda nyitvatartástól 
független büfé és vizesblokk, zöldfelületek, 
sétány, pihenőtó létesítése, virágosítás, 
sportolási lehetőség - bővül az elérhető 
szolgáltatások köre, javul az eddig is elérhető 
szolgáltatások minősége és új szolgáltatás is 
létrejön. 
A céloknak, feladatoknak való megfelelés és 
várható eredmények: 
- A vonzó településkép, 
- Minőségi lakókörnyezet, 
- Alulhasznosított terület parkká alakítása, 
- Közvilágítás kiépítésével, bűnmegelőzés, 
- Energiatudatos és fenntartható 
városüzemeltetés, megújuló energiát 
használó lámpák, 
- Járásközponti funkciók fejlesztése a 
térségben élők számára, 
- A vizek helyben tartására való törekvés 
- Racionális területfelhasználás, a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, 
- Szabadidő -eltöltés javuló feltételrendszere, 
rekreációs lehetőségek biztosítása 

Épített és természeti 
környezet adottságainak 
turisztikai hasznosítása 

Igen A kialakított tó és megépített park 
kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget is 
biztosít és lehetőséget kínál rendezvények 
szervezésére az év összes időszakában.  
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ITS specifikus célok 
(mind) 

Hozzájárul 
Igen/ Nem 

Ha igen, miként 

A hálózatos projektek csoportjába tartozó 
kerékpárút fejlesztéseknél a Bicske Szíve 
parkot is érintve került a városi kerékpárút 
megtervezésre. A tervezett városi kerékpárút 
hálózat az országos kerékpárút ráhordó 
szakaszán helyezkedik el. A park kiváló 
pihenőhelyként szolgálhat a kerékpáros 
turistáknak, ahonnan indulna a 
történelmiturisztikai tanösvény is, és hozzájuk 
kapcsolódnak még a Batthyány-kastély 
akcióterületi is. 

Közlekedési és közmű 
infrastruktúra fejlesztése  Igen 

A megújuló energiát használó lámpák, 
közvilágítás kiépítésével a park útjait a 
gyalogosok és kerékpárosok használhatják.  
A projekt kapcsolódik hálózatos 
fejlesztésekhez is, mivel a Bicske Szíve 
parkot is érintő tervezett városi kerékpárút az 
országos kerékpárhálózat ráhordó szakaszán 
helyezkedik el. A parkhoz parkolók épülnek, 
a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak 
speciális igényeit is figyelembe véve. 

Helyi identitás erősítése Igen A közösségi tér létrejöttével lehetőség nyílik a 
lakosság találkozására, kikapcsolódására, 
helyi események rendezésére. 

2. táblázat: Városrész célokhoz való illeszkedés 

ITS városrészi célok 
(mind) 

Hozzájárul 
Igen/ Nem 

Ha igen, miként 

A nyugati alulhasznosított 
területen rekreációs célú 
fejlesztések elhelyezését 
támogatja az önkormányzat, 
ennek megfelelő 
területhasználat került 
meghatározásra (sportterület, 
vegyes terület). 

Igen A támogatási kérelemben szereplő fejlesztés 
az ITS városrészi célokkal is összhangban 
van, mivel az alulhasznosított területen a 
növényzet szempontjából a terület jelenleg 
enyhén degradált képet mutat, 
legnagyobbrészt csak gyepszint található. A 
6 hektáros terület nagyrészt mély fekvésű, 
kezeletlen zöldfelület, legmélyebb részén 
vízfelülettel. 
A területen megépülő és a jövőben 
gondozásra kerülő park minőségi 
lakókörnyezetet biztosít a városrészben lakók 
számára is. A Bicske Szíve Park I. ütemében 
is valósul meg sport elem a rekortán 
burkolatú pálya megépítésével. A sportot 
kedvelő és űző célcsoport esetén a futó 
pályát minden korosztály használhatja, a 
futás teljesen ingyen elérhető edzésmódszer 
mindenki számára, ami hazánkban is egyre 
népszerűbb. 
A beruházás eredményeként jelentősen javul 
az akcióterület funkcióellátottsága (rekreációs 
park kialakítása, pihenőtó sétánnyal, 
futópálya, gördeszka pálya, felnőtt – és 
gyermekjátszóterek, büfé, vizesblokk, 
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ITS városrészi célok 
(mind) 

Hozzájárul 
Igen/ Nem 

Ha igen, miként 

parkolási lehetőség), bővül az elérhető 
szolgáltatások köre, javul az eddig is elérhető 
szolgáltatások minősége. 

Zöldterületek és közösségi 
terek fejlesztése (közösségi 
élet helyszíneinek hiánya) 

Igen A nyugati városrészen jelenleg közpark 
kritériumoknak megfelelő park nem található, 
mivel az uszoda, a mellette álló város 
kemencéje, és a különböző 
gyermekkorosztályok szórakoztatására 
szolgáló három játszótér nem tükröz közpark 
jelleget. (A közparkok száma ugyanakkor 
igen kevés a településen). A projekt célja a 
város szívében elterülő, mintegy 6 hektáros 
területen rekreációs park kialakítása. A 
projekt megvalósításával vonzó természeti 
környezet, jelentős mennyiségű és minőségű 
zöldfelület kerül kialakításra. A közösségi 
életnek helyt adó, közösségi terek 
fejlesztésének igénye teljesül a Bicske Szíve 
Park megvalósításával. Az esztétikus 
zöldterületek létrejöttével, a tó és park 
megépülésével a területet az emberek 
örömmel látogatják, és remek kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítanak. A közösségi tér 
létrejöttével lehetőség nyílik a lakosság 
találkozására, helyi események rendezésére. 

Kérjük, végezze el az illeszkedés vizsgálatát az Integrált Területi Programjának céljainak 

vonatkozásában is. 

3. táblázat: Az Integrált Területi Program céljaihoz való illeszkedés 

ITP célok 
(mind) 

Hozzájárul 
Igen/ Nem 

Ha igen, miként 

Hálózati együttműködések 

fejlesztése 

Nem - 

Vállalkozó –innovatív 

társadalom ösztönzése 

Nem - 

Befektetés az emberekbe Igen Az egészséges élet alappilléreinek – a testi 
egészség, a családi kötelékek és a 
közösséghez tartozás –biztonságának a 
megteremtése a rekreációs park által. 

Természeti és kulturális 

értékek megőrzése, 

bemutatása, lakókörnyezet 

javítása 

Igen Vonzó és élhetőbb környezet megteremtése 
a lakókörnyezeti fejlesztés és a településkép 
javítása által, növelve a helyi társadalom 
kötődését. 

Természeti erőforrások 

védelme 

Igen Jelen terv célja a terület parkká alakítása, 
közösségi, sportolási, aktív rekreációs célú 
használati értékének növelése, a természeti 
értékek megőrzése és fejlesztése. Első 
lépésként a terület rendezése a feladat, 
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ITP célok 
(mind) 

Hozzájárul 
Igen/ Nem 

Ha igen, miként 

ennek része a tókotrás, iszapkitermelés, 
valamint tereprendezés a teljes területen. A 
tóban a munkálatokat az élővilág lehetőség 
szerinti legkisebb zavarásával kell végezni, 
szükség szerint a védett fajok a Kiskútéri 
árokba áthelyezhetőek, majd 
visszatelepíthetőek. A tó fontos szerepet tölt 
be az ökoszisztémában, a környékbeli 
vizeket összegyűjti és helyben tartja, 
párolgásával javítja a klímát, számos fajnak 
élőhelyet biztosít. A tervezett 
növényállomány elsősorban honos (Őshonos 
fák listáján szereplő), tájba illő fajokból áll, 
színezésképpen néhány egzótával. A 
háromszintű növényállomány az idő 
előrehaladtával egyre inkább természetes 
képet ad, árnyékoló és párologtató 
képességével javítja a klímát. Kis 
fenntartásigényű fajokból áll, mivel a terület 
mérete miatt intenzív fenntartásra nincs 
lehetőség. 

Versenyképes vállalatok 
támogatása 

Nem - 

Versenyképes gazdaság 
feltételeinek megteremtése 

Nem - 

Periférikus és vidéki térségek 
felzárkóztatása 

Nem - 

 

4. táblázat: A felhívás céljaihoz való illeszkedés 

 Az intézkedés által 
támogatott fejlesztések 

elvárt jellege 

Megfelelés 

1 Javuljon a település általános 
környezeti állapota 

A város környezeti állapota igen nagy mértékben fog 
javulni, hiszen a pályázat keretei közt egyrészt 
növekszik a települési zöld felületek száma és 
kiterjedése, másrészt javul azok jelenlegi rossz 
állapota. A projekt keretében fejlesztett nyitott tér 
nagysága közel 35 000 m² lesz, melynek biológiai, 
környezetegészségi hatása már érzékelhető lesz. A 
projekt keretében megújuló energia használatára is 
sor kerül napelemes világítás révén. A pályázatba a 
zöld felületek biológiai aktivitásának növelése a cél. 
A kialakításra kerülő gyalogos és kerékpárút révén 
pedig növekedhet a településen gyalog és 
kerékpárral közlekedők száma, mely jelentősen 
hozzájárulhat a település levegőszennyezettségi 
állapotának javulásához, ezáltal a városban a 
felsőlégúti megbetegedések csökkenéséhez. 

2 A beavatkozás/ projekt segítse 
a település fenntartható 
fejlődési pályára állítását 

A pénzügyi fenntarthatóságon túl igen jelentős 
lépések történnek a környezeti fenntarthatóság 
irányába, hiszen a pályázat keretei közt betervezett 
zöldterületek és alkalmazott megújuló energiaforrás 
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 Az intézkedés által 
támogatott fejlesztések 

elvárt jellege 

Megfelelés 

révén növekszik a város biológiai tüdeje, a tervezett 
gyalogos és kerékpárútépítés kapcsán pedig, 
csökkenhet az autóval bejárt napi térpályák száma, 
ami jelentősen hozzájárulhat a települési 
levegőminőség javulásához, a 
környezetszennyezésből eredő kibocsátások 
csökkentéséhez, a fenntartható környezet-és 
épületgazdálkodáshoz.  

3 A beruházások során olyan 
technológiák, módszerek 
kerüljenek alkalmazásra, 
amelyek környezet- és 
természetvédő módon 
biztosítják a megépített 
infrastruktúra és a település 
működését 

A projektben tervezett tevékenységek mindegyike 
hozzájárul a környezet védelméhez, hiszen az A) 
főtevékenység keretében kialakításra és megújításra 
kerülő zöldfelületek önmagukban is szolgálják a 
biológiai sokszínűséget.  

4 A beavatkozás/ projekt segítse 
elő a fenntartható fejlődést, a 
település 314/2012. (IX. 8.) 
Korm. rendelet szerint 
kidolgozott Településfejlesztési 
Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiájának megfelelően 

A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, 
hiszen a zöldterek fejlesztése, kezelése a növények 
biológiai hatása révén, illetve a sportolási célú 
terület, a gyalogos és kerékpáros közlekedés 
előnyben részesítése a motorizált közlekedéssel 
szemben, javítja a település levegőminőségét. A 
beépített soft elemek, szemléletformáló programok 
ráerősítenek a környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságra. 

5 A beavatkozás/ projekt járuljon 
hozzá a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) 
gazdaságfejlesztési céljaihoz, 
ezzel pedig a település 
lakosságának megtartásához 

A tervezett projekt hozzájárul a TOP 
gazdaságfejlesztési céljaihoz, hiszen a város 
megerősített gazdasági funkciója, a büfé kiterjesztett 
ellátó területének lehetősége a helyi vállalkozások 
megerősödését segíti, a megújításra és kialakításra 
kerülő parkok, szabadtéri mozgásra, 
közösségépítésre alkalmas terek, helyszínek 
kialakítása, illetve a tervezett soft elemek mind-mind 
hozzájárulnak a város lakosságának megtartásához, 
a településre való bevándorláshoz. 

6 Cél a kijelölt akcióterületen 
található zöldfelületek és a 
hozzájuk kapcsolódó 
önkormányzati tulajdonban 
lévő, sokszor használaton 
kívüli, de akár 
jövedelemtermelésre alkalmas 
infrastruktúraelemek 
megújítása. 

A projekt keretében nagy számú és kiterjedésű zöld 
felület kerül megújításra és kialakítása az 
akcióterületen.  
 

 

 
A TOP Fejér megyei célértékek teljesüléséhez az alábbi indikátor-vállalásokkal járul hozzá a 
projekt: 
 

- Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek nagysága indikátor 
esetében 63.000 m²-rel járul hozzá a Fejér megyei célértékhez. 
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- Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága indikátor esetében 
11.891 fővel járul hozzá a Fejér megyei célértékhez. 

- Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek nagysága 
indikátor esetében 90 m ²-rel járul hozzá a Fejér megyei célértékhez. 

- Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága indikátor esetében 35.000 m²-
rel járul hozzá a Fejér megyei célértékhez. 
 

A beavatkozás előtt az alulhasznosított területen a növényzet szempontjából a terület 
jelenleg enyhén degradált képet mutat, legnagyobbrészt csak gyepszint található. A 6 
hektáros terület nagyrészt mély fekvésű, kezeletlen zöldfelület, legmélyebb részén 
vízfelülettel. A fejlesztések tervezése és megvalósítása során figyelembevételre került illetve 
kerül a Bicske Szíve Park, városi közterület környezettudatos, család- és klímabarát 
megújítása. Növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák 
eltávolítása, valamint ápolási munkák; Talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) 
talajtakarás, füvesítés. A városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása projekt keretében 
telepített növényállomány az idő előrehaladtával egyre inkább természetes képet ad, 
árnyékoló és párologtató képességével javítja a klímát. 
A településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására 
alkalmas infrastruktúra kiépítése. A csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre 
kerülő zöldterületen, önfenntartó-képességének fokozása érdekében. 
A fejlesztés korszerű, új megoldásokat alkalmaz. A park berendezései között LED 
fényforrású, megújuló energiát használó lámpák kerülnek alkalmazásra. A parkon körbefut 
egy rekortán burkolatú pálya, ami kétirányú futást tesz lehetővé. A fejlesztés összhangban 
van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz 
hozzájárul. A Bicske Szíve Park I. ütem pályázat megvalósításával javul a város általános 
környezeti állapota, segíti a város fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások 
során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és 
természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, 
elősegítik a fenntartható fejlődést, a település hatályos Településfejlesztési Koncepciójának 
és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően. A fejlesztések továbbá 
hozzájárulnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig Bicske Város lakosságának megtartásához. A 
projekt a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését 
is eredményezi. A fejlesztések tervezése és megvalósítása során figyelembevételre került, 
illetve kerül a Bicske Szíve Park, városi közterület környezettudatos, család- és klímabarát 
megújítása. A park területe és a megvalósításra kerülő sport- és szabadidős elemek 
alkalmasak a családok, fiatalok és idősek számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez. A 
fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit is szolgálják, a városi zöld 
környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járulnak hozzá. 
 
A tervezett fejlesztés hozzájárul a megyei fejlesztési program M2 és M5 céljaihoz: 

- M2. Befektetés az emberekbe 
- M5. Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása 

 
A Bicske központjában lévő jelenleg nagyrészt mély fekvésű, kezeletlen zöldfelület parkká 
alakítása hozzájárul a terület közösségi, sportolási, aktív rekreációs célú használati 
értékének növeléséhez, a természeti értékek megőrzéséhez és fejlesztéséhez, valamint a 
lakókörnyezet javításához. A pihenőtó kialakításával lehetővé válik a környékbeli vizek 
összegyűjtése és helyben tartása, melynek következtében javul a város klímája. A tó számos 
fajnak is élőhelyet biztosít majd és a víz növeli a parknak az értékét. Az egészséges élet 
alappilléreinek – a testi egészség, a családi kötelékek és a közösséghez tartozás – 
biztonságának a megteremtése válik lehetővé a park kialakításával. Az uszodabővítés, 
kültéri terasz, gyermek- és felnőtt játszóterek létrehozása lehetővé teszik a kisgyerekek és 
szüleik aktív időtöltését. Rekortán burkolatú futópálya, egy gördeszka, görkorcsolya és BMX 
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pálya, valamint a II. ütemben megépülő street workout terület is hozzájárulna a város 
lakóinak aktív életmódjához, növelve a lakosok egészségét és a kötődésüket a városhoz. 
A lakókörnyezeti fejlesztés és a településkép javítása által a vonzóbb és élhetőbb környezet 
megteremtése válik valóra. Fejér megye kiemelt célja az energiahatékonyság növelése, a 
fenntarthatóság biztosítása, mely a területfejlesztési program horizontális elvei között is 
megjelenik. A fejlesztés korszerű, új megoldásokat alkalmaz. A park berendezései között 
LED fényforrású, megújuló energiát használó lámpák kerülnek alkalmazásra. A parkon 
körbefut egy rekortán burkolatú pálya, ami kétirányú futást tesz lehetővé. Fejér megye 
Területfejlesztési Programjának III. Stratégiai célja a „befektetés az emberekbe”, miszerint a 
testileg és mentálisan egészséges társadalom érdekében meg kell teremteni az egészséges 
élet alappilléreinek biztonságát. 
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2.1.2 A fejlesztés környezetének jellemzése 

 
Bicske önkormányzata, a térszerkezeti jellemzők, területhasználati módok és elérhetőségi 
szempontok alapján 11 darab, karakterében, jellegében, fejlesztési elképzeléseiben 
különböző városrészt határolt le az ITS helyzetelemző munkarész 3.3. fejezetében. A 
lehatárolásoknál szempont volt, hogy az egyes városrészek fejlesztését követően a 
városrészek közötti kapcsolatok, a települési szintű integráció javuljon, és a fejlesztések úgy 
valósuljanak meg, hogy bizonyos funkciók egymást nem zavaró módon működjenek. Az IVS 
felülvizsgálata során ugyan az a 11 városrész kerül bemutatásra a 2011. évi népszámlálás 
adatainak felhasználásával.  
 
Bicske alábbi 11 városrészre került felosztásra:  

1. Telep lakóterület,  
2. Bihari utca és környezete,  
3. Vasúti megálló környéke,  
4. Vasút menti övezet,  
5. Nyugati lakóterület,  
6. Városközpont,  
7. Mezőgazdasági, erdőgazdasági terület (Csordakút külterület),  
8. Szőlőhegyi területek (Baboshegy,+Galagonyás+Előhegy),  
9. M1-től délre lévő külterületek (M1 autópálya-mérnökség,+Máléhegy+Külterület),  
10. M1 Ipari park,  
11. Potenciális gazdasági területek.  

 

 
Forrás: Bicske Város ITS helyzetértékelő munkarész 17. térkép 

A Bicske Szíve Akcióterület 
tágabban értelmezett területi 
egysége a Nyugati lakóterület, 
kertváros belterületi városrészbe 
tartozik. 
 
A város lakónépességének 40%-a 
a Nyugati lakóterületen él, 24%-a 
a Városközpontban, 21%-a a 
Telepi lakóterületen. Ezen a 
három legnagyobb népességű 
városrészen, a lakónépesség 85 
%-a él. Viszonylag magas a 
lakónépesség a város 
elmaradottabb városrészeiben, 
úgymint a Vasút menti övezetben 
és a Bihari utca környezetében. 
 
A városrészek lehatárolásánál a 
település fejlődése meghatározó 
volt.  

A nyugati városrészre jellemző a falusias és kertvárosi lakóterület, mely jellemzően nagyobb 
telkes laza családiházas beépítést jelent. 
 
A terület ellátását biztosító intézmények, óvoda, élelmiszerüzletek, a területen 
megtalálhatók. Jellemzően elterülő laza beépítésű, magas zöldfelületi arányú településrész. 
Az utcák szabályos, tervezett elrendezésűek, általában aszfalt burkolatúak. A közterület 
szélessége változó, 8-12 m közötti. 
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A lakónépesség számának megoszlása Bicske városrészeiben 

 
Forrás: Bicske Város ITS helyzetértékelő munkarész 21. ábra 
 

A városrészek népességével párhuzamosan alakul a lakások megoszlása is az egyes 
városrészek között. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya az M1-től délre levő 
külterületeken és a Szőlőhegyi területeken a legmagasabb. A Bihari utca környezetében is 
sok az alacsony komfortfokozatú lakás. 
 
A lakások komfortszintjének tekintetében a Városközpont, a Telepi lakóterület és a Nyugati 
lakóterület van a legjobb helyzetben. 
 

Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya Bicske városrészeiben, 2011 (%) 

 
Forrás: Bicske Város ITS helyzetértékelő munkarész 22. ábra - 
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A város legfiatalosabb korszerkezetével a legnagyobb lakosságszámú városrészek bírnak, 
így a Városközpont és a Nyugati lakóterület. Az időskorúak aránya az M1-től délre levő 
területeken és a Bihari utca környezetében magas. A Mezőgazdasági, erdőgazdasági 
területeken csak aktív korúak élnek. 
 

A lakónépesség korcsoportos összetétele Bicske városrészeiben, 2011 (%) 

 
Forrás: Bicske Város ITS helyzetértékelő munkarész 23. ábra 

 
A munkanélküliség a Bihari utca környezetében és a Szőlőhegyi területeken a legmagasabb, 
ezekben a városrészekben találhatóak a város szegregációval veszélyeztetett területei.  
 
A többi városrészben 10% körüli a munkanélküliség, ez alól a gazdasági területek kivételek, 
így az M1 Ipari park, ahol nincs állandó lakos és a Mezőgazdasági, erdőgazdasági terület 
ahol csak aktív korúak élnek. 
 

Munkanélküliek aránya Bicske városrészeiben (%) 

 
Forrás: Bicske Város ITS helyzetértékelő munkarész 24. ábra 
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Nyugati lakóterület  
 
A városrész lehatárolása  
 

1-es út - Erdőalja utca – Barki utca - Téglagyár utca – Vajda János utca– Tatai út – Szenti 
István út – Bocskai utca – Kisfaludy utca – Nagy Károly utca - Kossuth utca - Csabdi utca – 
Körösi Csoma Sándor utca– Bajcsy Zsilinszky utca – 1es főút által lehatárolt terület.  
 
A városrész szerkezete  
 

A városrész a település nyugati részén fekszik. Az 1-es főút és a Bicskéről kivezető Tatai út 
közé ékelődött terület családi házakkal beépített, elsősorban kertvárosias lakóterület. A 
Rózsa utca mentén egy természetes vízfolyás található. A városrész keleti részén található 
az uszoda, mely fontos sport infrastrukturális létesítmény Bicskén. A terület jól 
megközelíthető, az utak szabályozási szélessége általában megfelelő, bár a vízelvezető 
árkok tekintetében és a helyi tömegközlekedés vonalán problémák jelentkeznek. 
Fogalomnövekedés esetén fejlesztése szükséges. Csak néhány köztér és park található a 
Nyugati lakóterületen.  
 
A szabályos derékszögű utcákban átlagosan 100m2-es házakkal, melléképületekkel beépített 
1000- 2000m2-es telkeket találunk. A terület déli részén lévő utcák (Vajda, Kölcsey, Deák, 
Munkácsy) közötti belső nagy telkek felosztásával viszont új feltáró utcák kiépítésével új, 
eladható építési telkek alakíthatóak ki. A városrészben a helyi lakosság igényeit kielégítő 
kereskedelmi (a terület északi részén pl. TESCO) és szolgáltatási létesítmények vannak. A 
Batthyányi utca, Apponyi utca kereszteződésénél működő óvoda felújításra került.  
 
A városrész társadalmi jellemzői  
 

A Nyugati lakóterület a város legnépesebb településrésze, 3.400 fős lakónépessége a város 
összes lakónépességének mintegy 30,4%-a. A városrészen belül a népesség kor szerint 
közel a városi átlagnak megfelelően oszlik meg.  
 
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 16,5%, amely alacsonyabb a 
városi átlagnál, a második legalacsonyabb érték a város egészét tekintve. A felsőfokú 
végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb lakosok körében 12,5%, amely kevéssel 
elmarad a városi átlagtól.  
 
A lakónépesség 50,9%-a nem aktív gazdaságilag, ez az érték kedvezőbb a városi átlagnál. 
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népesség körében 58,9%, amely kicsivel az átlag 
feletti érték. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 32,6%.  
 
A munkanélküliségi ráta (13,9%), valamint a tartós munkanélküliek aránya (9,4%) átlagosnak 
tekinthető a város egészét nézve.  
 
A lakhatási körülmények a mutatószámok alapján kedvezőek. Itt található a lakásállomány 
több mint negyede. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 4,7%, és a komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya is átlag alatti, továbbá ebben a városrészen a 
legalacsonyabb az egyszobás lakások aránya (6,1%).  
 
A városrész közszolgáltatási jellemzői  
 

A városrészben a humán közszolgáltatás létesítményeinek száma viszonylag alacsony, de 
tekintettel a szomszédos városközpont közelségére megfelelő színvonalú ellátást biztosít. A 
városrész keleti, a városközponthoz közel eső részén helyezkedik el egy rendelőintézet, 
valamint az Apponyi út mentén egy óvoda, illetve a központhoz közelebbi területeken 
található a rendőrség, az uszoda és a könyvtár épülete is. 
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4. táblázat: Az akcióterületen és annak közvetlen környezetében megvalósult projektek (2007-

2015) 

 

Projekt 

megnevezése / 

címe 

Rövid tartalma  

(max. 2 mondat) 

Akcióterület (AT) 

vagy AT 

környezete 

Projekt 

összköltsége 

Finanszírozás 

módja 

Bicskei tanuszoda 
technológiai hő- és 
villamosenergia-
igényének 
kielégítése 
megújuló 
energiaforrások 
alkalmazásával 

24 db geotermikus 
kút, hőszivattyú 
beépítése, 30 kVA 
teljesítményű 
inverteres 
napelemrendszer 
megvalósítása 

Bicske Szíve 
Akcióterület 

189.283.865 2007-2013 
közötti 
európai uniós 
forrásból 
finanszírozott 
projekt 

Bicske, Apponyi 
Albert u., Szent 
Imre u., Kölcsey 
Ferenc u., 
Kisfaludy u., 
Batthyány Lajos u. 
burkolat felújítása, 
megerősítése 

Aszfaltburkolatok 
építése, 
szegélyezés, 
vízelvezetés. 
 

Akcióterület 
környezete 

106.399.030 2007-2013 
közötti 
európai uniós 
forrásból 
finanszírozott 
projekt 

Bicske Város 
területén térfigyelő 
kamerarendszer 
bővítése 

A meglévő 
működő rendszer 
bővítése 20 db 
kamerával. 

Akcióterület 
környezete 

18.589.000 BM 
támogatás 

Bicske Szíve Akcióterület 

Bicskei tanuszoda megújuló 
energiával 
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5. táblázat: Az akcióterületen (AT) és annak közvetlen környezetében tervezett projektek (nem a 

projekt keretében megvalósítandó) 

 

 
 
 

Projekt 

megnevezése / 

címe 

Rövid tartalma 

(max. 2 mondat) 

Akcióterület 

(AT) vagy 

AT 

környezete 

Projekt 

összköltsége 

Finanszírozás 

módja 

Bicske Városi 
Termelői Piac 
kialakítása 

A városi piac fejlesztése: 
az árusok és vásárlók 
körülményeinek a 
javítása. A Bicske Szíve 
Park projekt területével 
szomszédos területen 
található a fejlesztés. 
 
 
 

Bicske Szíve 
Akcióterület 

300.000.000 Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, 
Magyarország 
költségvetése 
társfinanszírozásban 
és az önkormányzat 
önereje biztosítja. 

Bicske Szíve Akcióterület 

Termelői Piac kialakítása 
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Projekt 

megnevezése / 

címe 

Rövid tartalma 

(max. 2 mondat) 

Akcióterület 

(AT) vagy 

AT 

környezete 

Projekt 

összköltsége 

Finanszírozás 

módja 

Bicske városi 
kerékpárúthálózat 
fejlesztése 

Települési kerékpárút 
hálózat kialakítása, mely 
kapcsolatot teremt a 
Vasútállomás, a 
Városközpont és a 
település Északi részén 
lévő Kertváros között (a 
kerékpárút új szakasza a 
Bicske szíve parkhoz 
kapcsolódik). 

Akcióterület 
környezete 

140.000.000 Európai Regionális 
Fejlesztési Alap, 
Magyarország 
költségvetése 
társfinanszírozásban 
biztosítja. 

Bicske-Tarján 
kerékpárút 
építése 

Az alábbi bicskei bel- és 
külterületeken valósul 
meg a kerékpárút: 
-Bicske, Batthyány 
kastély bekötése 
-1. sz. főút – horgásztó 
közötti szakasz 
-lekötés a horgásztó 
mellé 
-tovább vezetés a 1104 
j. út mellett és kapcsolat 
a Csillagda épületéhez 
-Leágazás az M1 északi 
oldalán vezetve a 1104 j. 
útig 
-1104 j. összekötőút – 1. 
sz. út között földúton 
vezetett szakasz; 8101 j. 
összekötő út 13+502 – 
16+187 km szelvények 
közötti szakasz; 8101 j. 
összekötő út 11+399 – 
13+502 km szelvények 
közötti szakasz; 
 
 
 

Akcióterület 
környezete 

2.275.000.000 A támogatási kérelem 
az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és 
Magyarország 
költségvetése 
társfinanszírozás-ban 
biztosítja. 

Csokonai Vitéz 
Mihály Általános 
Iskola energetikai 
korszerűsítése 
(Szent Margit 
Általános Iskola 
Szent László 
Tagiskolájával 
együtt) 

Középületek kiemelt 
jelentőségű 
épületenergetikai 
fejlesztése 
 
 

Akcióterület 
környezete 

101.438.551 Környezet és Energia 
Operatív Program 
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2.1.3 A beavatkozás helyszíne 

2.1.3.1 Az akcióterület jogosultságának bemutatása 

 
Projektünkben olyan infrastruktúra-fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek javítják a város 
általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a 
beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek 
környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település 
működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, ezzel pedig hozzájárulunk Bicske 
lakosságának megtartásához. 
 
A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi lakosok hosszú távú 
együttműködése, a tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi zöld környezet 
megújítását eredményezi. 
  
A fejlesztések és a „soft” programok megvalósítása során elsődleges tekintettel leszünk a 
városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a 
beavatkozások területe alkalmas legyen a családok, idősek és a fiatalok számára 
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság 
követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos 
fenntartásához járulnak hozzá. 
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2.1.3.2 Az akcióterület átfogó jellemzése 

 
A pályázati felhívás az alábbi három feltételt írja elő a jogosultság teljesítéséhez, melyek 
közül a tervezett projekt és akcióterület mindegyiknek megfelel: 
 

a) A megvalósítandó projekt a Bicske Szíve Akcióterületen valósul meg, mely 
akcióterület teljes egészében belterületen helyezkedik el. 
 

 
 

b) A megvalósítandó projekt minden beavatkozása az akcióterületen történik. Zöld körül 
határolt rész a beavatkozási terület. 

 
c) Az akcióterület beavatkozási területei az alábbi, OTÉK szerinti terület-felhasználási 

egységekbe, vagy egyikébe tartoznak/tartozik: 

 

- vegyes terület (OTÉK 6 § (3) a) 2. alapján); 
- zöldterület (OTÉK 27.§ alapján) (OTÉK 6 § (3) b) 2. alapján); 
- védelmi erdőterület (OTÉK 6 § (3) b) 3.1. alapján); 
- nagy- kis- és kertvárosias lakóterület (OTÉK 6 § (3) a) 1.1., 1.2., 1.3. alapján); 
- kereskedelmi, szolgáltató terület-felhasználási egység (OTÉK 6 § (3) a) 3.1. 

alapján); 
- ipari terület (OTÉK 6 § (3) a) 3.2. alapján) – kizárólag zöldfelületek megújítása, 

kialakítása 
- támogatható; 
- különleges terület-felhasználási egység (OTÉK 24 § (2) c), d), f), g), o) alapján); 
- különleges beépítésre nem szánt terület: burkolt vagy fásított köztér, sétány 

(OTÉK 30/B § 
-  

(2) h) alapján); a projekt keretében megvalósításra kerülő közlekedési és 
közműlétesítmények felújítása esetén indokolt lehet közlekedési, közműelhelyezési és 
hírközlési terület-felhasználási egységen történő beavatkozás is (OTÉK 6 § (3) b) 1. 
alapján). 

 
A TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása című projekt által érintett helyszínek az alábbi OTÉK 
szerinti terület-felhasználási egységekbe tartoznak a település Településrendezési Terve, 
Szabályozási Tervében: 
 
Az egész Bicske Szíve akcióterület Vk központi vegyes övezetbe sorolt terület. 
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1. Az OTÉK szerinti terület-felhasználási besorolás bemutatásával igazolja az 

akcióterület pályázati jogosultságát.  

 

 
 
A projekt tervezési területe vegyes terület-felhasználásba sorolt, ezen belül a 18/2009. 
(VII.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott hatályos Bicske Helyi Építési Szabályzata Vk-5 
övezetbe sorolja. Vegyes területek általános előírásai: 

 

Akcióterület határa 
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Vk – központi vegyes területek előírásai ezen belül az akcióterület által érintett terület 
előírásai: 
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Bicske város településképi arculati kézikönyve a meghatározza az eltérő karakterű 
területeket: 
 

 

Az akcióterület két eltérő karakterű területbe került besorolásra. A tervezett piac helye 

kertvárosias területként szerepel, míg a Bicske Szíve Park területe sport és kikapcsolódási 

területként nevesített. 
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1. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása 

 
Bicske Szíve Akcióterület - Bicske Szíve rekreációs és sportpark kialakítása  
 

 

Határoló utcák: Nagy Károly utca – Batthyány 
Lajos utca – Kisfaludy utca – Névtelen utca 
által határolt terület 
 

A Bicske Szíve park I. ütem akcióterületen 
belül nem él lakosság, mivel lakóépület nem 
található az akcióterületen belül. 
 

A fejlesztési elképzelés alulhasznosított 
önkormányzati tér és zöldfelületek 
fejlesztését, átalakítását tervezi az 
intézkedés céljainak megfelelő módon 
történő hasznosítás érdekében. 
 

A terület történelmi előzménye a XIX. századi 
kataszteri térképen már jól látszik. Az ezt 
megelőző térképeken, katonai felméréseken 
a terület még nem nevesített. 
 

A „Káposztás” elnevezésű terület apró 
parcellás, jellemzően kert művelésű és 
akként hasznosított terület volt. 
 

A területet a Batthyány utcával párhuzamos 
utak több tömbre tagolták. A tervezési 
területet határoló utcák már akkor megvoltak, 
és jelentős útként kerültek ábrázolásra. A 
térképen jól kivehető, hogy a lakóterületi 
egység a kert művelés és a szántóföldi 
művelés mily módon különül el. 

 
forrás: www.mapire.hu Habsburg Birodalom - 
Kataszteri térképek (XIX. század) 

http://www.mapire.hu/
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A terület önkormányzati tulajdonban van. Északi sarkában áll a tanuszoda, ennek nagyobb 
területet igénylő bővítése (épületbővítés, kültéri medencék) a későbbiekben várható. Az 
uszoda mellett áll a város kemencéje, nyitott, fedett közösségi tér, amely kisebb 
rendezvényeknek ad helyet. A Kiskútéri árok mentén épült három játszótér, ezek igen 
népszerűek. A terület többi része nagyrészt mély fekvésű, kezeletlen zöldfelület, legmélyebb 
részén vízfelülettel. 
A terület parkká alakítása, közösségi, sportolási, aktív rekreációs célú használati értékének 
növelése, a természeti értékek megőrzése és fejlesztése a cél az akcióterületen.  
A közparkok száma igen kevés a településen, ezért a hatályos településrendezési terv 
alapján is a zöldfelületek rekreációs célú fejlesztése indokolt. Ehhez kapcsolódóan a Bicske 
Szíve Park további fejlesztése: futópályák, sétányok, közösségi terület, sport és szabadidő 
céljára kialakított terület, a vízfelület környezetének rendbetétele, parkvilágítás kiépítése 
javasolt. (Bicske város integrált településfejlesztési stratégiája 2015) 
A terület magas talajvízszinttel bíró terület, melyet az Ovit Zrt. töltött fel termőtalajjal. Régen 
Káposztáskerteknek nevezett területet az önkormányzat megvásárolta, majd civil és 
lakossági összefogással került kiültetésre az első 12 db facsemete. 
A Bicskei Mezőgazdasági Zrt 500 kg fűmagot biztosított a terület rendezettebbé tétele 
érdekében. Ugyancsak a Bicske Mezőgazdasági Zrt. dolgozói és gépei segítségével szórtak 
ki 50 tonna trágyát a területre, amit nehéz-tárcsával és áldozatkész munkával beforgattak.  
A Bicskei mezőgazdasági Zrt. segítségével nagyon szép és hasznos búbos kemence 
komplexum készült, amit ma a város kemencéjének hívnak. 
A Káposztás az idősek elmondása szerint mindig is vizes terület volt, a későbbi 
Villanyszerelő Ipari Vállalat (VIV), ma Vincotech területén pedig a Szérűs-kertek nadrágszíj 
parcellázott területei állottak hajdan, ahol a tulajdonosok leginkább marharépát, répát, 
káposztát és más, nedves talajt kedvelő és tűrő veteményt termesztettek. 
 
A Káposztás 4,2 hektárjára megálmodott közösségi terület a 7,708 hektáros „Bicske 
szívében” kijelölt területrész, a Bicskei Tanuszoda környezetét teszi rendezetté.  
A 4 hektárhoz tartozik egy nádassal borított tavacska, ahol vadkacsák, különféle ragadozó 
madarak, békák, halak láthatók. 
 

 

Tanuszoda tervezett városi piac helye 

Nagy Károly utca 

Kisfaludy utca 

Névtelen utca 

Batthyány Lajos utca 

Kiskútiéri árok 

Bicske Szíve Park területe 
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A tervezett park Bicske központjában helyezkedik el. Teljes területe 6,3 ha. Északról a Nagy 
Károly utca, nyugatról a Batthyány Lajos utca, délről a Kisfaludy utca, keletről a Kiskútéri 
árok határolja. 

Demográfiai helyzet:  

A Bicske Szíve akcióterületen belül nem él lakosság, mivel lakóépület nem található az 
akcióterületen belül. A fő demográfiai adatokat a nyugati városrész bemutatásánál 
ismertettük. 
 

Gazdasági helyzet:  

Az akcióterületen jelenleg a város tanuszodája működik, melyben egy büfé üzemel. Ezt a 
büfét szeretnénk megnyitni a nagyközönség számára is elérhetővé tenni. Ezzel biztosítva 
lenne a park vendéglátó-ipari egységgel történő ellátása. 
 
Az akcióterületen tervezett a városi termelői piac mely számos őstermelőnek fog helyet 
biztosítani értékesítésre, ezzel lehetővé téve mezőgazdasági vállalkozásaik folyamatos 
működését. A városi piac várhatóan 2020-tól fog a területen működni. Bicske városa a 
projekt megvalósulásával támogatja a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacra való 
hatékony eljuttatását. A helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális 
támogatását szolgáló beruházás valósul meg. A piac fejlesztése a termelést követő 
műveletekhez, kezeléshez kapcsolódik. Fejlesztés által javul a helyi vállalkozások működési 
környezete, amely munkahelymegőrzést, munkahelyteremtést eredményezhet és hozzájárul 
a város-vidék együttműködés erősítéséhez, a lakosság egészségi állapotának javulásához. 
Bicskén jelenleg egy iparcikk és egy kis élelmiszer piac működik a CBA bolt előtt, melyek 
péntekenként 7 és 12 óra között várják a vásárlókat. Olyan piac, ahol az őstermelők és a 
kistermelők által megtermelt helyi termékek vásárolhatóak, nem található a településen. 
Zöldség, gyümölcs és egyéb termények helyben történő beszerzésére csak a helyi boltokban 
van lehetőség.  
Bicske városa az iparcikk piac mellett termelői piacot szeretne kialakítani a bicskei járás helyi 
termékeinek piacra juttatása érdekében. 
Bicskén, a helyi termelői piacon a helyi és környékbeli termelők a gazdaságukból származó 
mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékeket árusíthatják. A városban és térségében 
nagyon sok regisztrált és ellenőrzött termelő található, akik termékeiket a termelés helyétől 
távolabb tudják csak értékesíteni. Fontos lenne, hogy ezeket a termelőket városunkba tudjuk 
csábítani, így biztosítva a lakosság számára a friss - és minőségi élelmiszereket. Termelők 
pl.:  

- Hegedűs Imre/Pardi Mátyás - Etyek tejüzem (Bicskei Mg. Zrt.) – tej, tejtermékek, 
sajtok, túródesszertek  

- Konrád Gábor - nagyüzemi tojás - Óbarok  
- Niedermayer Márta - mély almos házi tojás - Gyúró  
- Metzger Antal - méz- Bicske  
- Herczku Család Gazdasága - tehén tejtermékek - Vál  
- Csercsák Lajos - friss zöldségféle - Csabdi  
- Nagy Ibolya- savanyúság, palánta - Vál  
- Bognár Márton - gyógynövények, gyümölcsök – Vértesacsa  
- Kulcsár Balázs - szörpök, lekvárok (Valahatanya Családi Ökogazdaság) - Vértesacsa  
- Horváth János Koppány/Horváth Jánosné Kelemen Krisztina - dió, karamell dió, 

csemegekukorica, gomba - Bicske  
- Acsai Imre - füstölt hentesáru - Tabajd  
- Raffaelné Piller Ágnes - kecsketej-tejtermékek - Vál  
- Bátky Renáta - bulgur, köles, hajdina (Életfa Kft.) - Óbarok/Nagyegyháza  
- Konrád Krisztina - szamóca, zöldség, gyümölcs - Bicske  
- Konrád Istvánné - szürke marha, bivaly szalámi, kolbász - Óbarok  
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Az akcióterületet északról határoló tömbök egyikében a Május 1. utca mentén található a 
Vincotech Hungária Kft. elektronikai alkatrész gyártással foglalkozó cég. 

A Kossuth utca 21. szám alatt működik a Bau-Ber Kft, akik csarnok, ipari csarnok 
tervezéssel és kivitelezéssel foglalkoznak. 
 
Az akcióterület keleti oldalán a tervezett termelői piactól délre a lakóépületek 
szomszédságában található a jelenleg üzemelő piac. 
OTP Bank a Bocskai István utcában található, bank autómata a Kossut utca Kisfaludy utca 
sarkán 
 

Társadalmi helyzet:  

A Bicske Szíve akcióterületen belül nem él lakosság, mivel lakóépület nem található az 
akcióterületen belül. Ezért az akcióterület társadalmi státuszának meghatározása a lakosság 
jellemzői alapján (pl. lakosság iskolai végzettsége és gazdasági aktivitása, a munkanélküliek 
aránya, jövedelmi helyzet, segélyezettek száma, valamint egyéb, a projekt szempontjából 
fontosnak ítélt adatok) nem lehetséges.  
A fejlesztésre szolgáló területet alapvetően az egész város lakossága fogja használni. Az 
akcióterület környéke beállt családi házas terület, nincs szegregátum, és szegregátummal 
veszélyeztetett terület a környéken. A Kisfaludy utca és a Nagy Károly tér környezetében 
nagyvárosi lakóterület, lakótelepi blokkos épületek és több szintes újabb építésű épületek 
állnak. Lakossági összetétel vegyes, de nem jellemzők a szociális problémák. 
A konfliktus helyzetet a piac lakóépületekhez való közelsége jelenti. Az akcióterületen épülő 
piac már távolabb kerül kialakításara a lakóépületektől és az ellátása sem érinti a lakóterületi 
egységeket. 
 

Az akcióterület és közvetlen környékének domináns és kiegészítő funkcióit az alábbi táblázat 
mutatja: 
 

Bicske Szíve Akcióterület és környéke városrészi funkciói 
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D=domináns funkció, K= kiegészítő funkció 
 

Bicske Szíve akcióterület és közvetlen környéke jelentős tartalékokkal rendelkezik zöldterület 
és rekreációsra alkalmas területekből és a ellátó funkciókra alkalmas kereskedelmi 
területekből. E mellett a városrész közösségi funkciója is domináns, ennek megtartása, 
minőségének javítása is szükséges. 
 

A környezeti értékek bemutatása:  

Az akcióterület nem tartalmaz épített, illetve a természeti környezet olyan értékes 
alkotóelemeit, amelyek európai és nemzeti építészeti örökség, illetve a világörökség részét 
képezik, és jelenlétük összefüggésben van a tervezett városfejlesztési akció 
megvalósíthatóságával. Az akcióterületen nincs jelentős kulturális vagy építészeti érték, 
helyi, vagy országos védettség alatt álló elemek. 
 

A környezeti károk bemutatása és feltárása: 

Az akcióterületen kármentesítésre szoruló területek nem találhatóak. 
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Akcióterület és környékének funkció vizsgálata 
 

 
forrás: készült az ingat-nyilvántartási térképre saját készítés. 
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Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte: 

Az akcióterületet délről határoló tömbben található a Bicskei Rendőrkapitányság és a 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola.  
A Kisfaludy utca mentén kapott helyet a városi könyvtár épülete is. 
 

Közbiztonság helyzete: 

 
A terület közbiztonságát, közbiztonságának megszilárdítását szolgálja a pályázat útján 
beszerzett és felszerelt térfigyelő kamerarendszer. Fontos a közbiztonság szempontjából, 
hogy a bicskei Rendőrkapitányság az akcióterület teljes területére rálát telephelyének 
közelsége miatt. 
 
A terület bűnügyi, közbiztonsági helyzete szempontjából meghatározók a térség gazdasági 
és szociális sajátosságai, illetve a lakosság összetétele.  
 

A https://prestat.lechnerkozpont.hu/bunmegelozes oldalon keresztül elérhető minden település 

bűnelkövetési statisztikája 
 

 
 
Az akcióterületre nincs külön adat, de az megállapítható, hogy mindenfajta bűncselekmény 
csökkenő tendenciát mutat. 2014-ben a garázdaságok száma kimagaslóan magas volt, de a 
település kezelte a problémát és jelentősen visszaszorította a garázdaságból származó 
bűncselekményeket. 
 
A lopások száma 2011 óta folyamatosan csökkentő tendenciát mutat, majdnem negyedére 
visszaszorult a lopások száma 5-6 év alatt, ami igen szép teljesítmény. 

https://prestat.lechnerkozpont.hu/bunmegelozes
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2. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek 

bemutatása, problémák feltárása 

Az akcióterület társadalmi-gazdasági, környezeti állapotának bemutatása mellett szükséges 
a műszaki-fizikai, infrastrukturális állapotának jellemzése is, melynek az alábbiakban teszünk 
eleget: 
 
Közlekedés 
Az érintett Bicske Szíve akcióterületet több funkció dominanciája jellemzi. Jelentős 
zöldterület, játszó funkció (minden korosztályt kiszolgáló játszóterek) mellett itt található a 
városi tanuszoda. 
Megközelítése és úthálózata megfelelő, mégis hálózati szempontból bonyolult. 
 

 
Jelmagyarázat: 
piros: akcióterület határa,  
zöld: városi gyűjtőutak melyek jellemzően településközi funkciót is ellátnak  
kék: akcióterületet érintő gyűjtőutak 
sárga: akcióterülete érintő egyéb utak (zsákutcák) 
Forrás: google alapján saját szerkesztés 
 
Az akcióterületet kettészeli a Kistútiéri árok. Az árok megléte jelentősen befolyásolja a terület 
közlekedési hálózatát, mert csak hídon át lehet átjutni rajta, melyek száma korlátozott. Az 
akcióterület keleti része, - ahol a tervezett termelői piac lesz - nincs közvetlen kapcsolatba a 
tervezett parkterülettel, csak a déli Kisfaludy utcán keresztül, vagy a Batthyány utca – 
Apponyi Albert utca – Rózsa utca nyomvonalon lehet elérni a területet. 
A termelői piac elérhetősége pedig csak a Nagy Károly utca – Nagy Károly tér – Kisfaludy 
utca nyomvonalon biztosított. 
Az utak állapota megfelelő aszfalt burkolattal ellátott. 
 

gyalogos híd 

közúti és gyalogos híd 
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Meglévő parkolók: 

 

Az akcióterületen jelenleg kiépített 
parkolóhelyek csak a tanuszodánál található. 
 

22 db merőleges 8 db párhuzamos beállású 
parkoló került kiépítésre térköves 
kivitelezésben. Ebből egy darab 
mozgáskorlátozott parkoló. 
 

A parkoló szükséglet rendezvények esetén 
csekély, az utcák mentén állnak párhuzamos 
beállással. 
 

Az uszodához vezető Nagy Károly utca 
zsákutca, ezért átmenő forgalom nincs rajta.  

 
Infrastruktúra, közműhálózat 
Vízellátás: A szolgáltatást a Fejérvíz Zrt. végzi a térségben és a városban, az ivóvízhálózatra 
rácsatlakozott lakások aránya az adatok szerint 100%-os. A tervezett piac telkén vízmérő 
akna van. Az uszoda telkén biztosított a teljes közműhálózat. 
 
Szennyvízelvezetés: A szennyvízelvezető hálózatra rácsatlakozott lakások aránya 
magasnak tekinthető Bicskén: 2001 és 2012 között 70,3%-ról 80,0%-ra emelkedett a 
közcsatornára bekötött lakások aránya az ivóvízbekötéssel rendelkező lakások arányához 
képest, majd egy évre rá, 2013-ban hirtelen 10% ponttal növekedett ez az arány a 
talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 2/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2012-es 
felülvizsgálatának következtében. Valószínűsíthető, hogy ez arány 2014-ben tovább 
emelkedett, de a növekedésnek korlátja van. A szennyvízelvezetési agglomerációk 
lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Kormányrendelet 2. mellékletének 2014-es 
módosítása szerint Bicskén szükséges a csatornahálózat, valamint a meglévő 
szennyvíztisztító kapacitásának és technológiájának bővítése. Jelenleg pályázati forrásból 
megkezdték a szennyvíztisztító telep bővítését, korszerűsítését. 
 
Energiagazdálkodás: A település lakásállományának majdnem 100%-a rendelkezik 
villamosenergia ellátással. A jelenlegi 120/20 kV-os alállomás 400 kV-os fejelését tervezi az 
iparág. Föld felett került elhelyezésre a villamos energia ellátás, a vezetékes távközlési 
hálózat vezetékei, amely a település arculatát jelentősen meghatározza. A villany és 
közvilágítás ellátását az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. A korszerű 
energiaellátásra a kiépített földgáz hálózat rendelkezésre áll. A nagy-középnyomású vezeték 
a Zsámbék átadóállomás felől érkezik a fogadóállomásig. A nyomásszabályozótól 
középnyomáson üzemel az elosztó hálózat. A vezetékes gázellátottság 77%-os mértékű, a 
gázellátást a Tigáz Zrt. biztosítja.  
A megújuló energiák közül a nap, szél, biomassza és geotermikus energia együttes 
használatára van lehetőség Bicskén.  
Energia megtakarítást eredményező beavatkozások nem történtek az utóbbi években az 
önkormányzati intézményekben. 
 
Az akcióterületen a gyűjtőutak mentén teljes közmű: víz, csatorna, szennyvízelvezetés, gáz 
és villamosenergia rendelkezésre áll.  
 

Lakáshelyzet 

A Bicske Szíve akcióterületen belül nem él lakosság, mivel lakóépület nem található az 

akcióterületen belül. A lakáshelyzet nem releváns. 
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Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota 

 

 

A tanuszoda viszonylag új 
épület, jól működik, megfelelően 
karbantartott létesítmény.  
 
Bővítését tervezik szabadtéri 
medencével, szauna 
létesítményekkel. Ezzel a 
bővítéssel a város strandolási és 
aktív vízi sportolási funkciói 
megoldásra kerülnének. 
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3. Megvalósított fejlesztések:  

Az akcióterület helyszínrajzán kérjük, jelenítse meg az 5. táblázat tartalmát az 

akcióterületre vonatkozóan. Egyértelműen jelezze, mely építményeken és közterületeken 

történtek fejlesztési célú beavatkozások. 

 

 
 

2.1.3.3 Az akcióterületen tervezett beavatkozások helyszíneinek részletes 

állapotfelmérése és bemutatása 

 
Bicske Szíve Park 
 
A terület önkormányzati tulajdonban van. Északi sarkában áll a tanuszoda, ennek nagyobb 
területet igénylő bővítése (épületbővítés, kültéri medencék) a későbbiekben várható. Az 
uszoda mellett áll a város kemencéje, nyitott, fedett közösségi tér, amely kisebb 
rendezvényeknek ad helyet. A Kiskútéri árok mentén épült három játszótér, ezek igen 
népszerűek. A terület többi része nagyrészt mély fekvésű, kezeletlen zöldfelület, 
legmélyebb részén vízfelülettel. 
 
A terület parkká alakítása, közösségi, sportolási, aktív rekreációs célú használati értékének 
növelése, a természeti értékek megőrzése és fejlesztése a cél az akcióterületen.  
 
A közparkok száma igen kevés a településen, ezért a hatályos településrendezési terv 
alapján is a zöldfelületek rekreációs célú fejlesztése indokolt. Ehhez kapcsolódóan a Bicske 
Szíve Park további fejlesztése: futópályák, sétányok, közösségi terület, sport és szabadidő 
céljára kialakított terület, a vízfelület környezetének rendbetétele, parkvilágítás kiépítése 
javasolt. (Bicske város integrált településfejlesztési stratégiája 2015) 

Tanuszoda tervezett városi piac helye 

Nagy Károly utca 

Kisfaludy utca 

Névtelen utca 

Batthyány Lajos utca 

Kiskútiéri árok 

Bicske Szíve Park területe 
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A terület magas talajvízszinttel bíró terület, melyet az Ovit Zrt. töltött fel termőtalajjal. Régen 
Káposztáskerteknek nevezett területet az önkormányzat megvásárolta, majd civil és 
lakossági összefogással került kiültetésre az első 12 db facsemete. 
 
A Bicskei Mezőgazdasági Zrt 500 kg fűmagot biztosított a terület rendezettebbé tétele 
érdekében. Ugyancsak a Bicske Mezőgazdasági Zrt. dolgozói és gépei segítségével szórtak 
ki 50 tonna trágyát a területre, amit nehéz-tárcsával és áldozatkész munkával beforgattak.  
A Bicskei mezőgazdasági Zrt. segítségével nagyon szép és hasznos búbos kemence 
komplexum készült, amit ma a város kemencéjének hívnak. 
 
A Káposztás az idősek elmondása szerint mindig is vizes terület volt, a későbbi 
Villanyszerelő Ipari Vállalat (VIV), ma Vincotech területén pedig a Szérűs-kertek nadrágszíj 
parcellázott területei állottak hajdan, ahol a tulajdonosok leginkább marharépát, répát, 
káposztát és más, nedves talajt kedvelő és tűrő veteményt termesztettek. 
 
A Káposztás 4,2 hektárjára megálmodott közösségi terület a 7,708 hektáros „Bicske 
szívében” kijelölt területrész, a Bicskei Tanuszoda környezetét teszi rendezetté.  
A 4 hektárhoz tartozik egy nádassal borított tavacska, ahol vadkacsák, különféle ragadozó 
madarak, békák, halak láthatók. 
A tervezett park Bicske központjában helyezkedik el. Teljes területe 6,3 ha. Északról a Nagy 
Károly utca, nyugatról a Batthyány Lajos utca, délről a Kisfaludy utca, keletről a Kiskútéri 
árok határolja. 

 

          
 

Kiskútéri árok, gyalogos átvezetési lehetőség, az árok mellett szórt gyalogúttal. Növényzet 
szempontjából a terület jelenleg enyhén degradált képet mutat, nagyobbrészt gyepszint, 
helyenként cserjefoltok, spontán nőtt és telepített fákkal, fasorokkal tarkítva. 94 db fa nő a 
területen, ennek kétharmada néhány éve ültetett fűzfa. A tervezett növényállomány 
elsősorban honos, tájbaillő fajokból áll, az uszoda környékén néhány egzótával. 
 
A közút mellett kiépítetlen, szórt felületű párhuzamos parkolási lehetőség van.  
A terület önkormányzati tulajdonban van. Az uszoda mellett áll a város kemencéje, mely 
2012. augusztus 20-án készült el. Ekkor még nyitott formában, azóta lefedésre került., 
nyitott, fedett közösségi tér, amely kisebb rendezvényeknek ad helyet pl: disznótor, közös 
focimeccs nézés, stb…A város kemencéje a 3131/1 hrsz-ú uszoda telkén található. 
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A Kiskútéri árok mentén épült játszóterek igen népszerűek. Mind a három korosztálynak 
szóló játszótér megtalálható. A legkisebbeknek szóló, megfelelő eszközökkel, a gyermek 
játszótér, már a nagyobb korosztálynak és erőnléti edzésekhez megfelelő szintű felnőtt 
játszótér. A játszóterek a 3131/3 és 3131/6 hrsz-ú ingatlanon kaptak helyet. 
 

     
 

 
 

A terület többi része nagyrészt mély fekvésű, egyenetlen, kezeletlen zöldfelület, legmélyebb 
részén nádassal borított vízfelülettel. A nádassál érintett terület a 3131/3, 3131/4 és 3131/6 
ingatlan területe. Zöldterület található még az uszoda melletti 3131/5 hrsz-ú ingatlanon is. 
 

       
 
A park üzemeltetését – fakivágás, fűnyírás, játszóterek karbantartása, hulladékgyűjtés – a 
Bicskei Gazdasági Szervezet (BGSZ) végzi. 
 
A tervezett fejlesztéssel egy meglévő zölddel borított terület hasznosítása történne meg, az 
alapinfrastruktúra biztosítása mellett: 

- kulturált sportolási lehetőség, 
- kulturált játszó funkciók, 
- vizesblokk, 
- sétányok, 
- padok, hulladékgyűjtők, 
- minőségi zöldfelület, 
- megfelelő minőségű parkolók. 
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A területen megfelelő számú akadálymentes parkoló kerül kiépítésre és az vizesblokk is 
tartalmaz akadálymentes helységet. A fő gyalogos átkötés szilárd burkolatú út, melyre való 
rézvezetések is akadálymentesen kerültek tervezésre. A park egész területe mindenki 
számára elérhető. 
 

 
forrás: Neogrády Műkertész Kft. által készített terv 
 
Tervezett állapot  
Célja a terület parkká alakítása, közösségi, sportolási, aktív rekreációs célú használati 
értékének növelése, a természeti értékek megőrzése és fejlesztése.  
Első lépésként a terület rendezése a feladat, valamint tereprendezés a teljes területen. A 
tereprendezéssel érintett területen a felső 10 cm gyökerekkel átszőtt, szennyezett 
talajréteget el kell szállítani (ez a réteg földfeltöltésre sem alkalmas!), ezt követően 30 cm 
vastagságban a termőtalaj leszedhető és a helyszínen deponálható. Mivel a területen történt 
korábbi feltöltések talajminősége ismeretlen, lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre 30 cm 
vtg. termőtalaj. Ezesetben csak annyi termőtalaj szedhető le, mely láthatóan gyepfelület alá 
megfelelő minőségű. A tereprendezés után a termőtalajt 20 cm vtg.-ban vissza kell teríteni. 
Szükség esetén a hiányzó termőföld mennyiséget jóminőségű, hozatott termőtalajjal kell 
pótolni.  
 

A vízfelület környéki munkálatokat az élővilág lehetőség szerinti legkisebb zavarásával kell 
végezni. A vízfelület fontos szerepet tölt be az ökoszisztémában, párolgásával javítja a 
klímát, számos állat és növényfajnak élőhelyet biztosít. A meglevő fákat az építkezés ideje 
alatt favédő kalodázással kell ellátni. 
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Részben a tereprendezés során kikerülő földből, részben hozott töltésanyagból a vízfelület 
északnyugati oldalán domb épül a skate pálya térbeli izolációjára. Ennek egy szakasza télen 
szánkózásra is használható. A domb alá épül a mosdó. A skate pálya felőli oldalon a 
rézsűlábhoz 40 cm magas Gabion ülőfal épül, mely kapcsolódik a mosdó együttes bejárata 
melletti támfalhoz. A szánkózás megakadályozására a pálya felőli rézsű cserjével telepíthető 
be.  
 
A vízfelület egy része megközelíthetővé válik, a víz közelsége jelentős értéke a parknak. A 
szabad vízfelületen a jelölt helyre mesterséges sziget épül, mely tanösvény jelleggel 
közelíthető meg, madárvártával gazdagítva, kiemelt, korláttal ellátott fa járófelülettel., 
pihenővel, napozóval. 
 

  
 

  
 
A déli oldal rendezetlen, leszakadó terepe lankás lejtővé alakul. A terület többi része síknak 
tekinthető. A terület víztelenítése a terven jelölt nyomvonalon 40x40 cm-es, geotextiliával 
burkolat kavicsos szikkasztóval oldható meg. A szikkasztósáv felső 10 cm-e termőtalajjal 
borított, gyepesített, így nem akadályozza a gyalogos közlekedést, a kavicsokat nem 
dobálják széjjel. 
 
 

Az uszoda meglevő büféje a park felől is használható kültéri terasszal bővül. A büféterasz 
bővítés miatt a legkisebbek játszóterét át kell helyezni, közelebb kerül a többi játszótérhez. A 
játszóterek melletti felnőtteknek szánt fitnesz park, kültéri fitnesz eszközökkel, többféle 
nehézségű edzésprogrammal biztosítja a kisgyermekek szüleikkel együtt történő 
mozgáslehetőségét. A parkon körbefut egy rekortán burkolatú pálya 1 km hosszan, 1,25 m 
szélességben. 
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Az alépítmény 0,20-as zúzottkő, 25 cm vtg.-
gal, erre kerül 10 cm vtg. C/10 beton, majd a 
rekortán szendvicsréteg. A futópálya 
mindkét oldalon bebetonozott kerti szegéllyel 
megerősített. A pálya hosszesése a fenti 
burkolatfelszínnel helyenként max. 8-10% is 
lehet, de a futópálya használatában 
optimálisan 5% esés javasolt.  

 
A pályára 50m-ként távjelző felfestés készül. A futópálya a játszóhelyek körül kis futókörrel 
egészül ki, mely összesen 350 m, a gyerekek számára ellenőrzött futást biztosítva. 
 

A kamasz-fiatal korosztály számára skate pálya épül. Ennek tervezésébe, építésébe a 
Gördeszkások Klubja Sportegyesület és a pályát használó fiatalok bevonása szükséges. 
 

 
 
A skatepark egy célzott szabadidős környezet, amit gördeszka, BMX, mountainbike, roller és 
inline korcsolya számára készítenek. A skateparkok készülhetnek előre gyártott fa vagy fém 
elemekből, illetve betonból. A beton skateparkok hosszabb ideig használhatók, tartósabbak, 
sokkal kisebb a környezetre gyakorolt zajterhelésük, és jelentősen esztétikusabbak, mint a 
fém, vagy fa elemekből épült társaik. A skateparkok tipikus elemei a félcsövek, negyedívek, 
spineok, korlátok, padkák, piramisok, rámpák, lépcsők stb. 

 
Fontos fejlesztési lehetőség a Kiskútéri árok, melynek természetközelivé tétele az élővilág és 
a lakosság életminőségét javítaná. Az árok tisztítása, szabályozása, az árokpart felújítása 
után padok és szeméttartók helyezhetők el az árok és bekötőút közötti zöldsávba. Az 
újonnan épülő piac bejárata felé az árkon új kishíd vezet át, mely csatlakozik a tervezési 
terület gyalogos úthálózatához. 
 
A járdák részben kiselemes térkőből készülnek, bebetonozott kerti szegéllyel megtámasztva, 
részben szórt felületűek, a széleken szintén bebetonozott kerti szegéllyel kísérve.  
 
A területre 129 db új fát telepítettünk. A fák tájhonos fafajok, a helyi régiónak és 
mikroklímának megfelelőek. Az ültetőgödrökbe 1 m3 talajcsere szükséges, a fák 2 oldali 
karózással és szabványos kötözéssel ellátottak, 2x iskolázott, 5 cm törzsátmérőjű egyedek.  
Javasolt növényjegyzék: 
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A cserjék szintén tájhonos fajok. A cserjék ültetőgödre 40x40x40 cm, cserjeméret 40/60-as. 
A rézsűk részben talajtakaró növényekkel, részben gyepszőnyeggel borítottak. A 
tereprendezés után a teljes területen gyepesítés szükséges. 
 
A háromszintű növényállomány az idő előrehaladtával egyre inkább természetes képet ad, 
árnyékoló és párologtató képességével javítja a klímát. Kis fenntartásigényű fajokból áll, 
mivel a terület mérete miatt intenzív fenntartásra nincs lehetőség. A területen keletkező 
zöldhulladék helyben komposztálható.  
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A park berendezését 37 db LED fényforrású, megújuló energiát használó lámpa, valamint 
padok és szemétgyűjtők adják. A berendezés a későbbiekben fejleszthető.  
 
A mósdó helység elhelyezése az övezeti paramterek szerint lehetséges. A telek övezeti 
besorolása: Vk-5, szabadonálló beépítési módú. A helyi építési szabályzat előírásait, és a 
tervezett paramétereket az alábbi táblázat mutatja. 

 

  
 
A park kialakítása több ütemben végezhető. 
 
 
Tervezett termelői piac területe 
 
A tervezett beruházás Bicske központja közelében, a Nagy Károly utca - Nagy Károly tér – 
Kiskútéri árok által határolt területen fekszik. A telek nagyméretű úszótelek, melyen (a 
városközpont felöli felen) több, önálló helyrajzi számmal rendelkező, soklakásos lakóépület 
áll. A telek másik felen, a Helyi Építési Szabályzat által kijelölt építési helyen, megfelelő 
terület adódik a tervezett piac elhelyezésére.  
 
A tervezett megvalósítási helyszín a 2468/30. helyrajzi számú részben beépítetlen több mint 
3 hektáros kivett közterület, mely Bicske Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában van 
(per és igénymentes). 
 
A tervezett létesítmény a szükséges és előírt infrastruktúrát (WC, irodák stb.) biztosítja, az 
időjárástól védett, kulturált körülményeket biztosít az eladók és a vásárlók számára is, 
ugyanakkor oldalról nyitott, így a megközelítés, az árufeltöltés és a sokoldalú használat a 
legkevésbé ütközik kötöttségekbe. 
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Hrsz: 2468/30 – tervezett piac helye 
 
A létesítmény telken belüli elhelyezésekor a szempont az volt, hogy a piac esetleges zavaró 
forgalma a társasházaktól minél távolabb kerüljön, valamint a megközelíthetőség a Kossuth 
utca felől javuljon. 
 
Az épület félnyereg-tetős egységek L-alakban történő sorolásával kialakított, a vásárlók 
közlekedési útjára felfűzött pavilonsor. Az egységek speciális gipszbeton keretekre es önálló 
pillérekre épülő fa tetők, fémlemez fedéssel. Az egységek közül tetszőleges számú falakkal 
körbeépíthető, így alakítható ki a vizes blokk (nemenkénti WC, akadálymentes WC, 
üzemeltetői helyiségek), valamint a zárt üzletek (pl. húsáru, hűtött raktár, gombavizsgáló 
stb.) es a piacvezetőség irodája.  

     
Tervezett piac helyszínrajza    tervezett piac épület 
 
A standok kialakítása, berendezése és a kiadható elárusítóhelyek mérete rugalmasan az 
igényekhez igazítható: 12-18-36 m2-es tetővel fedett, 15-30 m2-es ponyvával fedett, 24 m2-
es zárt standok alakíthatók ki. Az épület és a parkoló közötti zúzottkő borítású területen 
további elárusító asztalok, ideiglenes sátrak állíthatok fel.  
A standok közötti ponyvás területekre az áruszállításkor és az elárusítás idejére is szállító 
járművel be lehet állni vagy közvetlen a raktérből is lehet elárusítani a fedett terület felé.  
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Minden standhoz az üreges beton pillérekbe süllyesztett, akar külön mérhető elektromos 
csatlakozás alakítható ki. A tervezett vizesblokk OTEK szerint 85 fő (40 férfi es 45 nő) 
kiszolgálásara alkalmas.  
 
A létesítmény tervezésekor - rehabilitációs szakértő közreműködésével - komplex 
akadálymentesítés készül, így az akadálymentesség kiterjed az épületelemeken kívül 
valamennyi funkcióra és szolgáltatásra.  
 
A tervezett beruházás megújuló energia felhasználásával is számol: a terület megvilágítását 
napelemes rendszerrel kívánja ellátni. További környezettudatos megoldásként a 
csapadékvíz hasznosítás (kerti locsolóvíz) is cél.  
 
Az előírt gépkocsi parkolók mellett kerékpártároló is készül, a forgalom igénye szerint 
bővíthető férőhellyel. 
 
Az önkormányzat a beruházással megvalósuló objektumokat a 100%-os tulajdonában álló, 
nonprofit Kft-nek kívánják üzemeltetésre átadni. A kialakításra kerülő infrastruktúra helyi 
szinten hozzá fog járulni az üzleti környezet korszerűsítéséhez 
 
Tulajdonviszonyok 
Az érintett ingatlanok mindegyike Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában áll. 
 
Bontási hulladék újra hasznosítása 
A tervezett projekt keretében épületek bontására nem kerül sor, így a bontási hulladék újra 
hasznosítása nem releváns feladat. 
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2.2 Tevékenységek ismertetése 

Az alábbiakban a TOP-2.1.2. projekt tárgyát képező beavatkozás tevékenységeinek 

bemutatása és rendszerezése történik. A táblázat a tervezett projekt vonatkozásában 

tartalmazza a támogatható tevékenységeket. 

a.) Önállóan támogatható tevékenységek 

6. táblázat: Támogatható tevékenységek összefoglalása 

A beavatkozásban 

tervezett tevékenység 

Felhívásban szereplő, 

illeszkedő Főtevékenység 

A Főtevékenységhez 

kapcsolódó  

támogatható tevékenység 

Tereprendezés A) Főtevékenység – zöld város 

kialakítása 

d) városi aktív rekreációs 

zöldterületek (városi 

tanösvény, tanpálya, futópálya, 

kutyafuttató, játszótér, 

szabadtéri tornapálya stb.) 

kialakítása; 

A parkon körbefut egy 

rekortán burkolatú 

pálya, kétirányú futást 

lehetővé téve. 

A) Főtevékenység – zöld város 

kialakítása 

d) városi aktív rekreációs 

zöldterületek (városi 

tanösvény, tanpálya, futópálya, 

kutyafuttató, játszótér, 

szabadtéri tornapálya stb.) 

kialakítása; 

Növény telepítés, 

füvesítés. A tervezett 

növényállomány első 

sorban honos, tájba illő 

fajokból áll, néhány 

egzótával. 

A) Főtevékenység – zöld város 

kialakítása 

b) talajerózió-védelmi (szél- és 

víz, hófúvás) talajtakarás, védő 

fasorok, erdősávok telepítése; 

c) városklíma, hősziget-hatás 

ellen árnyékoló lombhullató, 

klímatűrő fasorok, cserjesávok, 

több szintes zöldfelületek 

létesítése; 

Növényfelületek 

rekonstrukciója során 

gyomirtás / beteg fák 

eltávolítása 

A) Főtevékenység – zöld város 

kialakítása 

a) növényfelület, élőhelyek és 

biodiverzitás növelése, a 

zöldfelület 

növényállományának 

rekonstrukciója, egyszeri 

beavatkozásként 

gyomirtás/beteg fák 

eltávolítása, valamint ápolási 

munkák; 

Tevékenység neve: 

Növényfelületek 

rekonstrukciója során 

A) Főtevékenység – zöld város 

kialakítása 

a) növényfelület, élőhelyek és 

biodiverzitás növelése, a 

zöldfelület 
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A beavatkozásban 

tervezett tevékenység 

Felhívásban szereplő, 

illeszkedő Főtevékenység 

A Főtevékenységhez 

kapcsolódó  

támogatható tevékenység 

ápolási munkák növényállományának 

rekonstrukciója, egyszeri 

beavatkozásként 

gyomirtás/beteg fák 

eltávolítása, valamint ápolási 

munkák; 

Eszközök beszerzése: A 

park berendezését 

padok és szemétgyűjtők 

adják. 

B) Főtevékenység: az 

akcióterületre eső, többségi 

önkormányzati tulajdonban, 

vagy önkormányzati többségi 

tulajdonú gazdasági társaság 

tulajdonában lévő, illetve 

legkésőbb a vonatkozó 

mérföldkő teljesítéséig legalább 

többségi önkormányzati 

tulajdonba kerülő, továbbá a 

konzorciumi partner 

tulajdonában lévő területek és 

épületek klímatudatos, 

energiahatékony üzemeltetést 

biztosító módon történő 

megújítása, azok fenntartható 

üzemeltetése érdekében, nem 

épület jellegű építmények, 

létesítmények fenntartható, 

energiahatékony üzemeltetését 

biztosító megújítása. 

1. közcélokat szolgáló sport- 

és szabadidős létesítmények 

és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés, 

Az uszodabővítés első 

ütemében új funkcióként 

a park felől is 

használható büfé épül 

kültéri terasszal, 

akadálymentes, női és 

férfi mosdók épülnek 

B) Főtevékenység: az 

akcióterületre eső, többségi 

önkormányzati tulajdonban, 

vagy önkormányzati többségi 

tulajdonú gazdasági társaság 

tulajdonában lévő, illetve 

legkésőbb a vonatkozó 

mérföldkő teljesítéséig legalább 

többségi önkormányzati 

tulajdonba kerülő, továbbá a 

konzorciumi partner 

tulajdonában lévő területek és 

épületek klímatudatos, 

energiahatékony üzemeltetést 

biztosító módon történő 

megújítása, azok fenntartható 

I. Gazdaságélénkítő 

tevékenységként 

megvalósulhat: 

a) önkormányzat vagy a 

konzorciumi partner 

tulajdonában lévő 

kereskedelmi és/vagy 

szolgáltató terek megújítása, 

átalakítása 
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A beavatkozásban 

tervezett tevékenység 

Felhívásban szereplő, 

illeszkedő Főtevékenység 

A Főtevékenységhez 

kapcsolódó  

támogatható tevékenység 

üzemeltetése érdekében, nem 

épület jellegű építmények, 

létesítmények fenntartható, 

energiahatékony üzemeltetését 

biztosító megújítása. 

 

b.) önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

7. táblázat: Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A projektben tervezett tevékenység  
Felhívásban szereplő önállóan nem támogatható, 

választható tevékenység 

A parkhoz parkolók épülnek, a 

nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak 

speciális igényeit is figyelembe véve. 

Közműfejlesztések, a kapcsolódó útjárda 

fejlesztések. 

Valamennyi főtevékenység esetében 

támogatható tevékenységek:  

3. Az akcióterületi zöldterület megújítása 

vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez 

közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet 

körülvevő, vagy a zöldterületet magában foglaló 

telektömb körüli, akcióterületen belüli 

önkormányzati belterületi közúthálózat 

zöldterület-használatot segítő felújítására, 

szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a 

fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan az 

alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld 

infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési 

fejlesztésekre 

LED fényforrású, megújuló energiát 

használó lámpák 

b) bűnmegelőzés a környezettervezés 

segítségével, Valamennyi főtevékenység 

esetében támogatható tevékenységek:  

4. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba 

kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás 

kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat 

és távközlési légvezetékek rendezett terepszint 

alá helyezése az akcióterületi zöldterület 

megújítása vonatkozásában. 
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c.) önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

8. táblázat: Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó 
tevékenység 

A megfelelő válasz 
aláhúzandó:  

Amennyiben releváns és van 
ilyen tevékenység, mely 
tervezett tevékenységhez 
kapcsolódóan? 

a) Akadálymentesítés – 
amennyiben releváns, jelen 
felhívás 3.2 fejezetében az 
akadálymentesítésre 
vonatkozó feltételek alapján 

• nem releváns 

• releváns, de 
nincs ilyen 
tevékenység  

• releváns, van 
ilyen 
tevékenység 

A parkhoz parkolók épülnek, a 
nagycsaládosok és a 
mozgáskorlátozottak speciális 
igényeit is figyelembe véve. 

Az uszodabővítés első ütemében 
új funkcióként a park felől is 
használható büfé épül kültéri 
terasszal, akadálymentes, női és 
férfi mosdók épülnek 

b) Szórt azbeszt mentesítése – 
amennyiben releváns, jelen 
felhívás 3.2 fejezetében az 
azbesztmentesítésre 
vonatkozó feltételek alapján 

• nem releváns 

• releváns, nincs 
ilyen 
tevékenység  

• releváns, van 
ilyen 
tevékenység 

A fejlesztéssel érintett 
épület/épületrész és a terület szórt 
azbesztet nem tartalmaz, ezért az 
azbesztmentesítés jelen esetben 
nem releváns. 

c.) Energiahatékonysági 
intézkedések – amennyiben 
releváns, jelen felhívás 3.2 
fejezetében az 
energiahatékonysági 
intézkedésekre vonatkozó 
feltételek alapján 

• nem releváns 

• releváns, nincs 
ilyen 
tevékenység  

• releváns, van 
ilyen 
tevékenység 

A mosdó helység építése épület 
építésével jár ugyan, de maga az 
épület nem huzamos 
tartózkodásra szolgáló helység 
lesz. Ebben az esetben temperált 
fűtés megoldható, de az 
energetikai hatékonyság ez 
esetben nem releváns 
tevékenység. 

d.) Nyilvánosság biztosítása az 
ÁÚF c. dokumentum 10 
fejezete alapján 

• nem releváns 

• releváns, nincs 
ilyen 
tevékenység  

• releváns, van 
ilyen 
tevékenység 

 

e.) Partnerségi tervezés – jelen 
felhívás 3.2 fejezetében a 
partnerségi tervezésre 
vonatkozó feltételek alapján, 
valamint a partnerségi 
tervezéshez kapcsolódó 
marketing, kommunikációs 
költségek 

• nem releváns 

• releváns, nincs 
ilyen 
tevékenység  

• releváns, van 
ilyen 
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f.) Infrastrukturális, beruházás 
jellegű fejlesztéseket 
kiegészítő („„soft” ”) elemek 
(akciók, programok, 
képzések, tájékoztatók, 
participatív tervezési 
gyakorlatok megvalósítása, 
szemináriumok, workshopok, 
partnertalálkozók, 
konferenciák fórumok, 
stratégiák, cselekvési tervek 
készítése, prevenciós 
tevékenységek) – a felhívás 
3.2 fejezetében a „soft” 
elemek tervezésre vonatkozó 
feltételek alapján.  

• nem releváns 

• releváns, nincs 
ilyen 
tevékenység  

• releváns, van 
ilyen 

 

I.) NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Nem releváns. A Bicske Szíve Park I. ütemének megvalósításánál nem került betervezésre 

nem támogatható tevékenység. 
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2.3 Ütemezés – mérföldkövek 

Az alábbiakban GANTT diagram segítségével mutatjuk be a projekt megvalósításnak/végrehajtásának ütemezését havi bontásban.  

 

 
MÉRFÖLDŐ 

2017 2018 2019 2020 

1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Projekt 
előkészítése, 
tervezés 

                                      

2 Közbeszerzés 
lefolytatása 

                                      

3 „Soft” 
projektelem 

                                      

4 Kivitelezés 
25%-os 
műszaki 
készültség 

                                      

5 Kivitelezés 
50%-os 
műszaki 
készültség 

                                      

6 Kivitelezés 
75%-os 
műszaki 
készültség 

                                      

7 Kivitelezés 
100%-os 
műszaki 
készültség  

                                      

8 Projektzárás                                       
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2.4 Tervezett/létrehozandó funkciók 

2.4.1 Funkciók részletezése 

1. Szöveges bemutatás: 

A projekt keretében három funkció és alfunkciói kerülnek fejlesztésre, melyeket az 

alábbiakban részletezünk: 

I. Közlekedési funkció: 

Közlekedési alfunkció: 

A közlekedési funkciót szolgálja A Kisfaludy utca és Nagy Károly utcát összekötő, a Kiskútéri 
árokkal párhuzamosan megépítendő egyesített rendszerű gyalog-és kerékpárút, a teljes 
tervezési szakaszon 3 m burkolatszélességgel, nemesített padkával határolva, 321 méter 
hosszon. A tervezett kerékpárút burkolatára hulló csapadékvizek elvezetését az utca 
burkolata mellett található meglévő nyílt Kiskútéri árokba kerül elvezetésre.  A projektelem 
hozzájárul a település meglévő kerékpárút-hálózatának növeléséhez, a hálózatiság 
erősödéséhez. 
A terület ellátását szolgálja a területre érkezők parkolási lehetőségeinek biztosítása. A park 
funkcióhoz 39 db úttal párhuzamos kialakítású parkoló tervezett és 3 darab 
mozgáskorlátozott parkoló. Mozgásukban korlátozott emberek számra a jelenleg is működő 
tanuszoda parkolójában biztosítanánk helyet, mert a tervezett fejlesztések – játszótér, város 
kemencéje, mosdók sétány innen könnyen és akadálymentesen megközelíthetők. 

 

II. Sport-és rekreációs funkció: 

Sport alfunkció: 

A Bicske Szíve park kiterjedt, jelenleg nem feljlesztett zöldterület parkosítása, illetve 
funkciókkal megtöltése történik meg. Ennek révén kialakul egy új elem a területen, egy 
rekortán futópálya, mellyel növekszik a település/településrész azon területeinek száma és 
nagysága, ahol ilyen funkciót betöltő közösségi helyszínek, terek, a szabadidő hasznos és 
sportos eltöltését lehetővé téve használhatók bárki számára térítésmentesen. A parkban 
napelemes világítás kerül, mely a téli és esti órákban is használhatóvá teszi a 
létesítményeket. A tó és környéke kiterjedt zöldfelület parkosítása valósul meg.  
 
A város szakosztályai, sportegyesületei jelentős eredményeket értek el a sport terén, 
számukra is új sportolásra alkalmas terület jön létre a szabadtéri kondipark és rekortán 
futópálya révén, ahol különböző szabadtéri edzésformák, erősítő felkészítő edzések 
megvalósítására is sor kerülhet, rendszeres edzések helyszíneként is szolgálhat. 
 
Rekreációs alfunkció: 
A Bicske Szíve park jelenleg alulhasznosított, növényállománya változatos, így a 
beavatkozás révén megtörténő rehabilitáció, zöldterületi fejlesztés igen jelentős 
településképi, utcaképi javulást eredményez az akcióterületen. A tereprendezés és 
növényrekonstrukció keretében szükséges megvalósítani a gyomirtást és beteg fák 
eltávolítását, és ápolási munkálatokat is. 
Az elmocsarasodott, feliszapolódott tó felújításával és a tó környezetének rendbetételével a 
terület parkká alakul. A tó fontos szerepet tölt be az ökoszisztémában, a környékbeli vizeket 
összegyűjti és helyben tartja, párolgásával javítja a klímát, számos fajnak élőhelyet biztosít. 
A park elemei részben a környéken lévő iskola, óvoda és meglévő játszóterek hagyományai 
szerint kerültek megtervezésre. Az uszoda bővítése a meglévő építészeti elemekkel és a 
környezetében lévő modern stílusú közintézményekkel is harmonizál. 
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További padok, hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre, új gyep, fa, cserje, dísznövény, egy 
és kétnyári növény telepítése járul hozzá a tér szépítéséhez, élhetőbbé tételéhez. 
A zöldfelület megújításával, újabb gondozott, zöldterülettel nő a lakosság által igénybe 
vehető zöldterületek száma. A kialakításra kerülő zöld park vegyes funkciót tud majd ellátni, 
lehetőség nyílik sétálásra, pihenésre, sportolásra. 
 

III. Üzleti és vállalkozói tevékenységet szolgáló funkció 

Szolgáltatói alfunkció: 

A Város tanuszodában működtetett büfé jelenleg csak az uszodába látogatókat szolgálja. A 
meglévő büfé, vendéglátó egység a park felől történő elérhetőségével, megnyitásával 
lehetőség nyílik a területek kiülésre, találkozási pontként terasz kialakítására. A büfé 
megnyitása és kitelepítése a tér irányába szolgálná a szolgáltatói alfunkciót.  
A büfében egész évben fel lehet majd frissülni egy-egy hideg, vagy forró ital 
elkortyolgatásával, esetlegesen egy-két gyorsétel elfogyasztásával. A terasz kellemes helyet 
biztosít a parkba látogatóknak, vagy a városon átutazóknak egyaránt. Jó találkozóhellyé, 
beszélgető hellyé alakulhat, amely minden korosztály számára kellemes és hasznos 
időtöltést biztosít majd. 
Az átalakítás tervezése során megoldódik az akadálymentes közlekedés és kiépül a területet 
ellátó mosdó + WC egység is. 
 

2.Gazdasági elem 

 
9. táblázat: Gazdasági funkció 

Kötelező gazdasági tevékenység 

opciói (felhívás szerint) 

Választás Gazdasági / üzleti/ vállalkozói 

funkció részletetése 

A) esetben a kötelezően elvárt 
gazdaságélénkítő tevékenység 
önkormányzati tulajdonú 
fejlesztésként jelenik meg a projekt 
részeként 

igen/ nem 

A tanuszoda büféjének park felé történő 

megnyitásával és leülő terasz 

létesítésével gazdasági funkció 

bővítését hozzuk léte. A fejlesztés 

révén az eddig korlátozott számú 

uszodába látogató vendég számára 

megnyitott büfét bárki, a parkba 

látogató használhatja, ezáltal növekvő 

fogalom és ellátás társul. Ezzel a büfé 

vendégköre jelentősen növekszik.  

B) esetben magántőke bevonásával 
valósul meg a gazdaságélénkítés: 
legkésőbb a projekt fenntartási 
időszakának végéig, nem 
közvetlenül a támogatott 
tevékenységeken keresztül, hanem 
támogatásban nem részesülő kísérő 
tevékenységként valósul meg a 
gazdaságélénkítő tevékenység 

igen/ nem nem releváns 
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10. táblázat: Funkciók részletes bemutatása 

Sorszám: 
1 /1 

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

Funkció Közlekedési funkció 

Alfunkció Közlekedési alfunkció – gyalog-és kerékpárút 

Alfunkcióval érintett 
alapterület (m2) 965 m2 és 39+3 db parkoló 

Célcsoport / Közvetlen 
gyalogosan és kerékpárral közlekedők, játszótérre 

érkezők 

Célcsoport / Közvetett kerékpáros civil szervezetek 

Beavatkozási területen belül 

az érintett épület / terület 

nagysága, a funkció 

megvalósításához 

hozzájáruló végrehajtandó 

tevékenységek 

megnevezése, azok tartalma 

(szakmai leírás) 

A közlekedési funkciót szolgálja A Kisfaludy utca és 
Nagy Károly utcát összekötő, a Kiskútéri árokkal 
párhuzamosan megépítendő egyesített rendszerű 
gyalog-és kerékpárút, a teljes tervezési szakaszon 3 m 
burkolatszélességgel, nemesített padkával határolva, 
321 méter hosszon. A tervezett kerékpárút burkolatára 
hulló csapadékvizek elvezetését az utca burkolata 
mellett található meglévő nyílt Kiskútéri árokba kerül 
elvezetésre. A projektelem hozzájárul a település 
meglévő kerékpárút-hálózatának növeléséhez, a 
hálózatiság erősödéséhez. 
A terület ellátását szolgálja a területre érkezők parkolási 
lehetőségeinek biztosítása. A park funkcióhoz 39 db 
úttal párhuzamos kialakítású parkoló tervezett és 3 
darab mozgáskorlátozott parkoló. Mozgásukban 
korlátozott emberek számra a jelenleg is működő 
tanuszoda parkolójában biztosítanánk helyet, mert a 
tervezett fejlesztések – játszótér, város kemencéje, 
mosdók sétány innen könnyen és akadálymentesen 
megközelíthetők. 

Amennyiben 

funkciómegosztás történik, 

azaz vizsgált épületrész 

egyes helységeit többféle 

funkció is használja, 

részletezze, hogy a 

táblázatban leírt 

funkció/alfunkció mivel fed át, 

és mi a funkciómegosztás 

tervezett rendje.1 

nem releváns 

                                                             
1 Térben átfedő használati módok esetében is mindenképpen jelöljön meg egy alfunkciót, ami az adott épületrészben/területen 

dominál. A táblázat lehetőséget ad az átfedések (egy napon belül) magyarázatára.  
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Sorszám: 
1 /1 

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott funkció 

létrehozására vonatkozóan 

(Ft) 

parkoló tervezet költsége: 3.867.500 Ft 

szilárd burkolatú út költsége: 12 062 500 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 5 648 325 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 
5 648 325 Ft 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 10 281 675 Ft 

 

Sorszám: 
2/1 

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

Funkció Sport-és rekreációs funkció 

Alfunkció Sport alfunkció 

Alfunkcióval érintett 
alapterület (m2) 1250 m2 (1000 fm ˙[hossz]* 1,25 m [szélesség] 

Célcsoport / Közvetlen 
futni szerető lakosok, Bicske teljes lakossága aki szereti 

az aktív sportot 

Célcsoport / Közvetett sport egyesületek, sportklubok 

Beavatkozási területen belül 

az érintett épület / terület 

nagysága, a funkció 

megvalósításához 

hozzájáruló végrehajtandó 

tevékenységek 

megnevezése, azok tartalma 

(szakmai leírás) 

A Bicske Szíve park kiterjedt, jelenleg nem feljlesztett 
zöldterület parkosítása, illetve funkciókkal megtöltése 
történik meg. Ennek révén kialakul egy új elem a 
területen, egy rekortán futópálya, mellyel növekszik a 
település/településrész azon területeinek száma és 
nagysága, ahol ilyen funkciót betöltő közösségi 
helyszínek, terek, a szabadidő hasznos és sportos 
eltöltését lehetővé téve használhatók bárki számára 
térítésmentesen. A parkban napelemes világítás kerül, 
mely a téli és esti órákban is használhatóvá teszi a 
létesítményeket. A tó és környéke kiterjedt zöldfelület 
parkosítása valósul meg.  
A város szakosztályai, sportegyesületei jelentős 
eredményeket értek el a sport terén, számukra is új 
sportolásra alkalmas terület jön létre a szabadtéri 
kondipark és rekortán futópálya révén, ahol különböző 
szabadtéri edzésformák, erősítő felkészítő edzések 
megvalósítására is sor kerülhet, rendszeres edzések 
helyszíneként is szolgálhat. 
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Sorszám: 
2/1 

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

Amennyiben 

funkciómegosztás történik, 

azaz vizsgált épületrész 

egyes helységeit többféle 

funkció is használja, 

részletezze, hogy a 

táblázatban leírt 

funkció/alfunkció mivel fed át, 

és mi a funkciómegosztás 

tervezett rendje.2 

nem releváns 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott funkció 

létrehozására vonatkozóan 

(Ft) 

37 500 000 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 37 500 000 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 
37 500 000 Ft 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 0 Ft 

 

Sorszám: 
2/2  

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

Funkció Sport-és rekreációs funkció 

Alfunkció Rekreációs alfunkció 

Alfunkcióval érintett 
alapterület (m2) 35 000 m2 

Célcsoport / Közvetlen Bicske egész lakossága 

Célcsoport / Közvetett 
Sportolni, kikapcsolódni, feltöltődni vágyó lakosság, 
gyermeküket játszótérre kísérők, szülők, nagyszülők, 
keresztszülők, városba látogató turisták.  

                                                             
2 Térben átfedő használati módok esetében is mindenképpen jelöljön meg egy alfunkciót, ami az adott épületrészben/területen 

dominál. A táblázat lehetőséget ad az átfedések (egy napon belül) magyarázatára. 
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Sorszám: 
2/2  

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

Beavatkozási területen belül 

az érintett épület / terület 

nagysága, a funkció 

megvalósításához 

hozzájáruló végrehajtandó 

tevékenységek 

megnevezése, azok tartalma 

(szakmai leírás) 

A Bicske Szíve park jelenleg alulhasznosított, 
növényállománya változatos, így a beavatkozás révén 
megtörténő rehabilitáció, zöldterületi fejlesztés igen 
jelentős településképi, utcaképi javulást eredményez az 
akcióterületen. A tereprendezés és 
növényrekonstrukció keretében szükséges 
megvalósítani a gyomirtást és beteg fák eltávolítását, 
és ápolási munkálatokat is. 
Az elmocsarasodott, feliszapolódott tó felújításával és a 
tó környezetének rendbetételével a terület parkká 
alakul. A tó fontos szerepet tölt be az ökoszisztémában, 
a környékbeli vizeket összegyűjti és helyben tartja, 
párolgásával javítja a klímát, számos fajnak élőhelyet 
biztosít. A park elemei részben a környéken lévő iskola, 
óvoda és meglévő játszóterek hagyományai szerint 
kerültek megtervezésre. Az uszoda bővítése a meglévő 
építészeti elemekkel és a környezetében lévő modern 
stílusú közintézményekkel is harmonizál. 
További padok, hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre, 
új gyep, fa, cserje, dísznövény, egy és kétnyári növény 
telepítése járul hozzá a tér szépítéséhez, élhetőbbé 
tételéhez. 
A zöldfelület megújításával, újabb gondozott, 
zöldterülettel nő a lakosság által igénybe vehető 
zöldterületek száma. A kialakításra kerülő zöld park 
vegyes funkciót tud majd ellátni, lehetőség nyílik 
sétálásra, pihenésre, sportolásra. 

Amennyiben 

funkciómegosztás történik, 

azaz vizsgált épületrész 

egyes helységeit többféle 

funkció is használja, 

részletezze, hogy a 

táblázatban leírt 

funkció/alfunkció mivel fed át, 

és mi a funkciómegosztás 

tervezett rendje.3 

nem releváns 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott funkció 

létrehozására vonatkozóan 

(Ft) 

133 503 468 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
növényfelület rekonstrukciója során, gyomírtás/beteg 

fák eltávolítása – 50 800 Ft 

                                                             
3 Térben átfedő használati módok esetében is mindenképpen jelöljön meg egy alfunkciót, ami az adott épületrészben/területen 

dominál. A táblázat lehetőséget ad az átfedések (egy napon belül) magyarázatára.  
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Sorszám: 
2/2  

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák 

– 191 008 Ft 

eszközbeszerzés- 1 333 500 Ft 

sétányok – 8 800 000 Ft 

növénytelepítés, parkrendezés, földmunka 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 

133 503 468 Ft 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 0 Ft 

 

Sorszám: 
3/1 

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

Funkció Üzleti és vállalkozói tevékenységet szolgáló funkció 

Alfunkció Szolgáltatói alfunkció 

Alfunkcióval érintett 
alapterület (m2) 

terasz és mosdó WC épület (nettó 17,07 m2) közel 500 

m2 

Célcsoport / Közvetlen Bicske egész lakossága 

Célcsoport / Közvetett 
Sportolni, kikapcsolódni, feltöltődni vágyó lakosság, 
gyermeküket játszótérre kísérők, szülők, nagyszülők, 
keresztszülők, városba látogató turisták.  

Beavatkozási területen belül 

az érintett épület / terület 

nagysága, a funkció 

megvalósításához 

hozzájáruló végrehajtandó 

tevékenységek 

megnevezése, azok tartalma 

(szakmai leírás) 

A Város tanuszodában működtetett büfé jelenleg csak 
az uszodába látogatókat szolgálja. A meglévő büfé, 
vendéglátó egység a park felől történő elérhetőségével, 
megnyitásával lehetőség nyílik a területek kiülésre, 
találkozási pontként terasz kialakítására. A büfé 
megnyitása és kitelepítése a tér irányába szolgálná a 
szolgáltatói alfunkciót.  
A büfében egész évben fel lehet majd frissülni egy-egy 
hideg, vagy forró ital elkortyolgatásával, esetlegesen 
egy-két gyorsétel elfogyasztásával. A terasz kellemes 
helyet biztosít a parkba látogatóknak, vagy a városon 
átutazóknak egyaránt. Jó találkozóhellyé, beszélgető 
hellyé alakulhat, amely minden korosztály számára 
kellemes és hasznos időtöltést biztosít majd. 

Az átalakítás tervezése során megoldódik az 

akadálymentes közlekedés és kiépül a területet ellátó 
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Sorszám: 
3/1 

(teljes 
szám) 

Elemzési 
szempont 

Téma kifejtése 

mosdó + WC egység is. 

Amennyiben 

funkciómegosztás történik, 

azaz vizsgált épületrész 

egyes helységeit többféle 

funkció is használja, 

részletezze, hogy a 

táblázatban leírt 

funkció/alfunkció mivel fed át, 

és mi a funkciómegosztás 

tervezett rendje.4 

A büfé funkció átfedésben van az uszoda és a tervezett 
park felé történő megnyitásban. Ugyanakkor jelen 
beavatkozás csak a park felé történő megnyitás 
érdekeit szolgálja. 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott funkció 

létrehozására vonatkozóan 

(Ft) 

összesen: 19745325Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 19 745 325 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 
19 745 325 Ft 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 0 Ft 

 

                                                             
4 Térben átfedő használati módok esetében is mindenképpen jelöljön meg egy alfunkciót, ami az adott épületrészben/területen 

dominál. A táblázat lehetőséget ad az átfedések (egy napon belül) magyarázatára.  
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4. Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek 

Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében: 

Humánkapacitás fejlesztés: 

A városfejlesztés manapság egyre inkább az önkormányzat, a településfejlesztési szakértők, 
építészek, valamint a helyi lakosság, helyi vállalkozások együttes tevékenységeként valósul 
meg. Az új szemléletű településfejlesztés integrált és addig nem ismert ötletekre nyitott, 
befogadó gondolkodást igényel, tehát minden résztvevő partner részéről (beleértve az 
önkormányzatok munkatársait, akik gyakran koordinációs szerepet vállalnak fel) fontos az 
innovatív városfejlesztési és városrehabilitációs gyakorlatok megismerése és azok 
alkalmazására történő felkészülés. 
 
Lehetséges tevékenységek: 

• az önkormányzat hatósági funkciójának hatékonyságát javító, a település fejlesztését 
és rendezését szolgáló innovatív városrehabilitációs gyakorlatok terjesztése, azok 
alkalmazását elősegítő képzések, tájékoztatók támogatása; 

• kompetenciafejlesztés (az önkormányzat hatósági funkciójának hatékonyságát javító, 
valamint a lakosság társadalmi részvételét erősítő képzések, akciók, részvételi 
(participatív) tervezési gyakorlatok kezdeményezése, meghonosítása a közösség és 
a közhatalom összekapcsolása érdekében). 

 
Egy település zöld infrastruktúrájának fejlesztése nem csupán a biológiai sokféleség 
megőrzését és javítását szolgálja, hanem a: 
 

- környezettudatos szemlélet erősítését, 
- a helyi identitás fejlesztését, 
- az egészséges, élhető környezet kialakítása hozzájárul a lakosság megtartásához, 

így közvetve a munkahelyteremtéshez, gazdasági aktivitás növeléséhez. 
 
A fenti célok eléréséhez, mindenképpen szükséges szemléletformálás, a beruházásokat 
népszerűsítő „soft” elemek által. 
 
A szemléletformálás célja egy globális környezetvédő gondolkodás és tudat kialakítása. A 
tudatformálás és paradigmaváltás közösségi programok, rendezvények által valósulhat meg, 
így a zöld infrastruktúra fejlesztések a település életébe történő hatékony integrálása is. 
 
Projektünkben a „soft” elem programok, ill. akciók formájában valósulnak meg, amelyek 
végig kísérik az egész megvalósítási folyamatot. 
Projektünk „soft” elemei közvetlen összefüggésben vannak a projekt céljaival, az alábbi 
témakörök kapcsán valósulnak meg programjaink: 
 
1. Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében, 
tevékenységek: 
 

• a beruházás jellegéhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi 
munka szervezése; 

• önkormányzatok által vezérelt, környezettudatosságot erősítő oktatás, 
szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül energiatudatosságra nevelő, 
szemléletformáló, felvilágosító programok. 
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Az egyes programok tartalmának meghatározása már meglévő, illetve a megvalósítás 
keretében kidolgozásra kerülő stratégia, cselekvési terv, programterv alapján, ahhoz 
illeszkedve történt. Ilyen dokumentum volt az ITS, és az abban szereplő antiszegregációs 
program is. Abból adódóan, hogy a „soft” elemek programok, ill. akciók formájában 
valósulnak meg, a kidolgozás során szükséges volt elkészíteni a város rendezvénynaptárát. 
A soft programokat úgy terveztük, hogy azok végig kísérjék a projekt megvalósítási 
folyamatát. 
 
11. táblázat:”Soft” tevékenységek bemutatása 

„SOFT” típus „Soft” tevékenység 
Válla-
lás 
I/N 

Melyik fejlesztési 
elemhez/ funkcióhoz 
kapcsolódik és hogyan 

Környezet-
tudatosság és 
integrált 
szemlélet 
erősítése a 
lakosság 
körében 

A beruházás jellegéhez, ill. a 
barnamezős terület megújításához 
kapcsolódó helyi társadalmi akciók 
megvalósítása, közösségi munka 
szervezése 

N  

Önkormányzatok által vezérelt, 
környezettudatosságot erősítő oktatás, 
szemléletformálási kampányok, akciók, 
ezen belül energiatudatosságra nevelő, 
szemléletformáló, felvilágosító 
programok 

I Bicske Szíve Park 
fejlesztése 

Humánkapacitá
s fejlesztés 

Az önkormányzat hatósági funkciójának 
hatékonyságát javító, a település 
fejlesztését és rendezését szolgáló 
innovatív városrehabilitációs 
gyakorlatok terjesztése, azok 
alkalmazását elősegítő képzések, 
tájékoztatók támogatása 

N - 

Kompetenciafejlesztés (az 
önkormányzat hatósági funkciójának 
hatékonyságát javító, valamint a 
lakosság társadalmi részvételét erősítő 
képzések, akciók, participatív tervezési 
gyakorlatok kezdeményezése, 
meghonosítása a közösség és a 
közhatalom összekapcsolása 
érdekében) 

N - 

Települési 
arculat és 
identitás 
fejlesztése 

A település identitását fejlesztő 
szemináriumok, workshopok, 
partnertalálkozók, konferenciák, 
szakmai és közösségi fórumok 
szervezése 

N - 

Települési arculat kialakítását támogató 
fejlesztések 

N - 

helyi (pl. kézműves) termékek 
népszerűsítése, promótálása 

N - 

Bűnmegelőzést, 
közlekedés-

Helyi bűnmegelőzési stratégiák és 
cselekvési tervek készítése 

N - 
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„SOFT” típus „Soft” tevékenység 
Válla-
lás 
I/N 

Melyik fejlesztési 
elemhez/ funkcióhoz 
kapcsolódik és hogyan 

biztonság és 
közbiztonság 
javítását segítő 
rendezvény 
(sorozat) jellegű 
programok, 
akciók 

Felvilágosító, társadalmi befogadás 
erősítése, toleranciaprogramok, 
drogprevenciós programok 
(szemináriumok, találkozók, 
konferenciák, fórumok) 

N - 

Közösségi-, együttélési konfliktusok 
resztoratív kezelése (iskolai ügyek, 
társadalmi csoportok, generációk 
közötti ellentétek enyhítése) 

N - 

Művészeti eszközök alkalmazása a 
bűnügyi esetek prevenciós jellegű 
feldolgozása érdekében 

N - 

 
Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében: 
Megközelítés, elvek: 
 
A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődéshez azáltal is, hogy a zöldterek fejlesztése, 
kezelése, kialakítása a növények biológiai hatása, sokfélesége révén javítja a település 
levegőminőségét. Ezen tevékenységek által képviselt integrált környezeti szemléletet az 
önkormányzat a nyilvánosság elé tárja, illetve a tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódóan 
ezt a tevékenységet, szemléletet tovább népszerűsíti az alábbi soft tevékenységek révén: 
 
A tervezett rendezvények ráirányítják a figyelmet a környezettudatosságra, az 
újrahasznosítás fontosságára és a korábban más céllal épült/gyártott 
létesítmények/termékek értékeire. Fontos cél, hogy az önkormányzat jó példaként tovább 
erősítse a lakosságban az zöldterületek és egyéb értékek újra hasznosításának pozitív 
környezeti hatásait a kapcsolódó „soft” akciók végrehajtásával.  
 
A fenti táblázatban részletezettek szerint rendezvényeink két „soft” típushoz és három „soft” 
tevékenységhez kapcsolódnak, így három táblázatban kerülnek részletezésre az 
útmutatóban leírtak alapján. 
 
12. táblázat: „Soft” tevékenységek részletezése 

Elemzési szempont Téma kifejtése 

„SOFT” típus 
Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a 
lakosság körében 

„SOFT” tevékenység 
A beruházás jellegéhez kapcsolódó helyi társadalmi akció 
megvalósítása 

Kapcsolódás a projekt 
céljához (mely célhoz és 
miként) 

A program projektünk átfogó és közvetlen céljához egyaránt 
kapcsolódik. Átfogó célunk a közösségi zöld területek 
kialakítása, illetve megújítása, amely lehetővé teszi a 
közösségi élet, sportélet minőségi helyeinek kialakítását, az 
életminőség feltételeinek javítását. A célkitűzés hozzájárul a 
települési vonzerő növekedéséhez, amelynek közvetlen 
hatása van a népességmegtartó képességre, valamint 
gazdaságélénkítő szerepe is van. 
Közvetlen célunk a zöldfelületek ökológiai és használati 
értékének növelése, a zöldterületek növelése és 



 

64 

 

Elemzési szempont Téma kifejtése 

minőségének javítása. A környezettudatosság erősítése. 

Konkrétan mely projekt 
elemhez (infrastrukturális) 
kapcsolódik és miként? 

Bicske Szíve Park I. ütem felújítása projektelemhez 
kapcsolódik, annak népszerűsítését szolgáló rendezvény 

Célcsoport / Közvetlen 
Versenyeken résztvevő óvodások, általános és 
középiskolások, lakosol 

Célcsoport / Közvetett 
(amennyiben releváns pl. 
szülőkön keresztül a 
gyerekek) 

A város teljes lakossága. 

A „soft” tevékenység 
részletezése (szakmai leírás) 
eseményenként ill. 
altevéknységenként 
részletezve 

1 program valósul meg, melynek címe: Bicske Szíve Park, 
egy nap magunkért, egy nap a környezetünkért 
 
Program rövid ismertetése: 
9:00 Gyülekező, programismertetés 
10:00 Futóverseny az új futópályán 
11:00 Mozogj a szabadban…ismerkedj…szórakozz….töltődj 
fel energiával  
11:30 Futóverseny éremkiosztó, rajzpályázat díjátadó 
12:00 Bográcsos ebéd 
13:00 Iskolás digitális kincskeresés, fődíj: sporteszközök 
15:00 Eredményhirdetés: kincskeresés 
16:00 Fogadj örökbe egy fát 
17:00-18:00 előadások Téma: környezetvédelem és a Bicske 
Szíve Park. Mit tesz a város: városellátó és politikusok, a nap 
győztesei, egészségtudatos életmód. 
 
Fogadj örökbe egy fát  
Óvodások és iskolások örökbe fogadhatnak a Bicske Szíve 
Parkban 1-1 fát, amelyet a program keretében telepítünk, és 
vállalják annak gondozását.  
Mozogj a szabadban…ismerkedj…szórakozz….töltődj fel 
energiával: 
A program ideje alatt sportversenyt hirdetünk meg 
óvodásoknak, iskolásoknak és a rendezvényre 
kilátogatóknak: futás, kerékpározás, ügyességi verseny.  
Korosztályonként 5 fős csoportokkal lehet majd nevezni.  
 
Egész napos program: 

- játékos szelektív hulladékgyűjtés 
- rajzpályázat óvodás és iskolás kategóriában 

Tervezett teljes költségvetés 
összege (Ft) eseményenként 
ill. altevéknységenként 

1 094 740 Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 1 094 740 Ft 
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

1 094 740 Ft 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 0 Ft 

Ütemezés (események, 
altevékenységek) sorokkal 
bővíthető 

  

 Kezdés: 2020. május 16. Befejezés: 2020. május 16. 

 Kezdés:  Befejezés:  

 Kezdés:  Befejezés:  

Bevonandó (külső) 
szolgáltatások - (események, 
altevékenységek) sorokkal 
bővíthető 

- díjak vásárlása (futóversenyhez, rajzpályázathoz, 
digitális kincskereséshez) 

- alapanyagok vásárlása a bográcsos ebédhez 
- előadói díj (óvónőknek, tanároknak, környezetvédelmi 

szakembereknek) 
- hangtechnika, fénytechnika bérlése 
- színpad bérlése 

Bevonandó (beszerzett 
külső) szolgáltatók - 
(események, 
altevékenységek) sorokkal 
bővíthető 

A fentebb felsoroltakhoz a bevonandó külső szolgáltatók 

kiválasztásánál arra törekszünk, hogy mindegyik helyi 

vállalkozás legyen. Pályázó és lebonyolító is helyi szolgáltató 

legyen. 

Eredmények mérésére 
alkalmas mutatók és azok 
vállalt értékei. 

Fontos: A mutatók 
megnevezését, annak 
tartalmát és célértékét a 
kedvezményezett dönti el. 

Mutató, mértékegység bázis érték, célérték  

Versenyen résztvevők 

száma (fő)  
0/60 

Látogatók száma (fő) 0/200 

  

  

 
„Soft” elemek bemutatása:  
(1 program)  
Program címe: Bicske Szíve Park, egy nap magunkért, egy nap a környezetünkért 
Program időpontja: 2020. május 16. (szombat)  
Program rövid ismertetése: 
9:00 Gyülekező, programismertetés 
10:00 Futóverseny az új futópályán 
11:00 Mozogj a szabadban…ismerkedj…szórakozz….töltődj fel energiával  
11:30 Futóverseny éremkiosztó, rajzpályázat díjátadó 
12:00 Bográcsos ebéd 
13:00 Iskolás digitális kincskeresés, fődíj: sporteszközök 
15:00 Eredményhirdetés: kincskeresés 
16:00 Fogadj örökbe egy fát 
17:00-18:00 előadások Téma: környezetvédelem és a Bicske Szíve Park. Mit tesz a város: 
városellátó és politikusok, a nap győztesei, egészségtudatos életmód. 
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Fogadj örökbe egy fát: Óvodások és iskolások örökbe fogadhatnak a Bicske Szíve Parkban 
1-1 fát, amelyet a program keretében telepítünk, és vállalják annak gondozását.  
Mozogj a szabadban…ismerkedj…szórakozz….töltődj fel energiával: 
A program ideje alatt sportversenyt hirdetünk meg óvodásoknak, iskolásoknak és a 
rendezvényre kilátogatóknak: futás, kerékpározás, ügyességi verseny.  
Korosztályonként 5 fős csoportokkal lehet majd nevezni.  
 
Egész napos program: 

- játékos szelektív hulladékgyűjtés 
- rajzpályázat óvodás és iskolás kategóriában 

 
Eredmény mérése (indikátorok):  
- Versenyen résztvevők száma: 60 fő  

- Látogatók száma: 200 fő  
 
„Soft” típus: környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében „Soft” 
tevékenység: a beruházás jellegéhez kapcsolódó helyi társadalmi akció megvalósítása 
célhoz. 

 

Elemzési szempont Téma kifejtése 

„SOFT” típus 
Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a 
lakosság körében 

„SOFT” tevékenység 
környezettudatosságot, klímavédelmet erősítő oktatás, 
szemléletformálási kampány  

Kapcsolódás a projekt 
céljához (mely célhoz és 
miként) 

A program projektünk átfogó és közvetlen céljához egyaránt 
kapcsolódik. Átfogó célunk a közösségi zöld területek 
kialakítása, illetve megújítása, amely lehetővé teszi a 
közösségi élet, sportélet minőségi helyeinek kialakítását, az 
életminőség feltételeinek javítását. A célkitűzés hozzájárul a 
települési vonzerő növekedéséhez, amelynek közvetlen 
hatása van a népességmegtartó képességre, valamint 
gazdaságélénkítő szerepe is van. 
Közvetlen célunk a zöldfelületek ökológiai és használati 
értékének növelése, a zöldterületek növelése és 
minőségének javítása. A környezettudatosság erősítése. 

Konkrétan mely projekt 
elemhez (infrastrukturális) 
kapcsolódik és miként? 

Bicske Szíve Park I. ütem felújítása projektelemhez 

kapcsolódik. A parkok, zöldfelületek szerepe a városokban, 

klímavédelem városi szinten. Környezettudatosság. 

Célcsoport / Közvetlen Képzésen résztvevő hallgatók. 

Célcsoport / Közvetett 
(amennyiben releváns pl. 
szülőkön keresztül a 
gyerekek) 

A város teljes lakossága. 

A „soft” tevékenység 
részletezése (szakmai leírás) 
eseményenként ill. 
altevéknységenként 

A képzés megszervezése, 2*1 nap. 
Képzés típusa: workshop 
Vendégelőadók bevonásával két képzési nap 2*20 fő 
képzése történik. Gyakorlati példákon keresztül ismertetésre 
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

részletezve kerül a zöldfelületek hatása a városokra: 
- zöldfelületi rendszerek 
- egyes zöldfelületi elemek szerepe és hatása a 

településre, települési klímára 
- zöldfelületi kataszter szerepe és feladata 
- közösség kertek 
- önkéntes programok 
- Bicske ZIFFA ismertetése 

A képzés végén a hallgatók oklevelet, látogatási 

bizonyítványt kapnak a képzésen való részvételről. 

A képzés során biztosítani kell a helyszín, az előadók díját, 

és az ellátást. 

Tervezett teljes költségvetés 
összege (Ft) eseményenként 
ill. altevéknységenként 

762 000 Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 762 000 Ft 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

762 000 Ft 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 0 Ft 

Ütemezés (események, 
altevékenységek) sorokkal 
bővíthető 

  

 Kezdés: 2019. szeptember 1. 
Befejezés: 2019. december 

15. 

Bevonandó (külső) 
szolgáltatások - (események, 
altevékenységek) sorokkal 
bővíthető 

A ZIFFA készítőinek bevonásával a külső szolgáltatók 

kiválasztásánál arra törekszünk, hogy mindegyik helyi 

vállalkozás legyen. Pályázó és lebonyolító is helyi szolgáltató 

legyen. 

Eredmények mérésére 
alkalmas mutatók és azok 
vállalt értékei. 

Fontos: A mutatók 
megnevezését, annak 
tartalmát és célértékét a 
kedvezményezett dönti el. 

Mutató, mértékegység bázis érték, célérték  

oktatások részvevők száma 40 fő 

  

  

  

 

„Soft” elemek bemutatása:  
(2 program)  
Program címe: környezettudatosságot, klímavédelmet erősítő oktatás, szemléletformálási 
kampány 
Program időpontja: 2019. szeptember 1. - 2019. december 15. 
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Program rövid ismertetése:  
A képzés megszervezése, 2*1 nap. 
Képzés típusa: workshop 
Vendégelőadók bevonásával két képzési nap 2*20 fő képzése történik. Gyakorlati példákon 
keresztül ismertetésre kerül a zöldfelületek hatása a városokra: 

- zöldfelületi rendszerek 
- egyes zöldfelületi elemek szerepe és hatása a településre, települési klímára 
- zöldfelületi kataszter szerepe és feladata 
- közösség kertek 
- önkéntes programok 
- Bicske ZIFFA ismertetése 

A képzés végén a hallgatók oklevelet, látogatási bizonyítványt kapnak a képzésen való 
részvételről. 
A képzés során biztosítani kell a helyszín, az előadók díját, és az ellátást. 
 
Eredmény mérése (indikátorok):  
- Képzésen résztvevők száma: 40 fő  

 
„Soft” típus: környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében „Soft” 
tevékenység: a beruházás jellegéhez kapcsolódó helyi társadalmi akció megvalósítása 
célhoz. 



 

69 

 

 

Összesítő táblázat (funkciók, alapterületek, „soft” tevékenységek és költségek összesítője). 

A táblázat sorokkal tovább bővíthető. 

13. táblázat: Funkció adat összesítő 

 

Funkció / 

alfunkció / soft 

tevékenység 

Érintett 

alapterület 

(m2) („soft”-

nál nem 

értelmezhet

ő) 

Elszámolható 

költség 
Támogatás 

Saját 

erő 

FUNKCIÓK / 
ALFUNKCIÓK 

     

1. közlekedési 
alfunkció 

gyalogos és 
kerékpárút 
építési, parkoló 
építése 

965 m2 és 
39+3 db 
parkoló 

5 648 325 5 648 325 10 281675 

2. sport 
alfunkció 

rekortán futópálya 
építése 

1250 m2 
(1000 fm 
˙[hossz]* 
1,25 m 
[szélesség] 

37 500 000 37 500 000 0 

3. rekreációs 
alfunkció 

Közpark építése 35 000 m2 133 503 468 133 503 468 0 

4. szolgáltatói 
alfunkció 

Büfé kitelepedési 
lehetőségének 
biztosítása 

terasz 
építse 500 
m2 

19 745 325 19 745 325 0 

FUNKCIÓK 
ÖSSZESEN: 

  196 397 118 196 397 118 10 
281 675 

NEM 
FUNKCIÓKRA 
ESŐ TÉTELEK5 

  21 229 292 21 229 292 0 

INFRASTRUKTÚ
RA ÖSSZESEN  

  217 626 410 217 626 410 10 
281 675 

SOFT 
tevékenységek 

     

5. Bicske Szíve 
Park I. ütem 
felújítása 
projektelemh
ez 
kapcsolódik, 
annak 

1 napos 
rendezvény 

 1 094 740 Ft 1 094 740 Ft 0 Ft 

                                                             
5 pl. lépcsőház, fogadótér, mosdók stb. 
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Funkció / 

alfunkció / soft 

tevékenység 

Érintett 

alapterület 

(m2) („soft”-

nál nem 

értelmezhet

ő) 

Elszámolható 

költség 
Támogatás 

Saját 

erő 

népszerűsíté
sét szolgáló 
rendezvény 

6. klímavédelm
et erősítő 
oktatás, 
szemléletfor
málási 
kampány 

2*1 napos képzés  762 000 Ft 762 000 Ft 0 Ft 

SOFT 
ÖSSZESEN:  

  1 856 740 1 856 740 0 

TELJES 
PROJEKT 
ÖSSZESEN 

  219 483 150 219 483 150 10 
281 675 
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2.4.2 Funkciók megalapozottsága 

2.4.2.1 Igényfelmérés 

Az egészséges lakókörnyezet biztosítása a társadalom és a környezet harmonikus 
kapcsolatának biztosítását, megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot 
megőrzését, javítását, illetve helyreállítását jelenti. 
 
A gazdasági terület-fejlesztések külterületen kapnak helyet, a tervezett gazdasági területek 
és a lakóterületek között védő erdősávok kerültek kijelölésre, a környezeti konfliktusok 
megakadályozásának biztosítására. Az egészséges lakókörnyezet szempontjából fontos 
szerepe van a kondicionáló felületeknek és a rekreációs lehetőségeknek. Sajnos a 
beépítésre szánt területek térnyerésének a Káposztások területén kijelölt zöldterület 
áldozatul esik, ennek pótlása, illetve a rekreációs lehetőségek bővítése érdekében 
zöldterület-fejlesztést a horgásztavak környezetében és a déli elkerülő út által határolt 
belterület melletti területen javasol a területrendezési terv. A változó építési szabályok 
következtében a város területén nagyobb intenzitásra, beépítési sűrűségre lehet számítani, 
ezért különösen fontos a zöldfelületi feltételek betartása és a zöldfelületi javaslatban szereplő 
feladatok megvalósítása. 
 
A zöldfelületi rekreációs területek fejlesztése indokolt stratégiai szinten. A város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája alapos helyzetelemzés során feltárta és alátámasztotta az 
adott funkció szükségességét. 
 
A településen a legjelentősebb zöldfelületek a Kossuth Lajos téri közterületi zöldterület,  
valamint a Batthyány-kastély angolparkja, melyek esetében viszont megállapítható, hogy 
nem nagy kiterjedésű területekről van szó. A Hősök tere zöldterületét nemrég újították fel, a 
kastélypark rekonstrukciója folyamatban van. A közparkok száma ugyanakkor igen kevés a 
településen, ezért a hatályos településrendezési terv alapján is a zöldfelületek rekreációs 
célú fejlesztése indokolt. A tematikus cél eléréséhez így javasolt a Bicske Szíve Park 
területén egy rekreációs park kialakítása.  
 
A közlekedési célú közterületeken és a középületek telkein kívül önkormányzati tulajdonú 
telkek nagyrészt a település központjában találhatóak. Ezek közül jelentős kihasználatlan 
területek az uszoda körül helyezkednek el, ahol a településszerkezeti terv alapján a település 
vegyes és sportolási célú területfejlesztési szándékkal rendelkezik. Ezek a területek 
megfelelnek a nagykiterjedésű sportolási és rekreációs célú területek speciális előírásainak. 
 

1. Bevezetés: célok és az információtípusra vonatkozó igény meghatározása 
 
Mivel a tervezett fejlesztés már stratégiai megalapozottságú, az igényfelmérés a 
beavatkozás iránti igény megerősítésében, illetve a felhasználók igényének pontosításában 
és a beavatkozás részleteinek kidolgozásában nyújt segítséget. 
 

2. Célcsoport: a fejlesztés iránt érzékennyé tehető népességcsoport. 
 
A Bicske szíve rekreációs parkot a helyi lakosság minden korosztálya igénybe veheti, 
ahogyan a városba látogatók széles köre is turisztikai és rekreációs céllal. A város 
szomszédos településein élő lakosság is a felhasználók közé tartozhat. A fitnesz tornapálya, 
street workout pálya és a gördeszka és BMX pálya a fiatalok és felnőttek részére van 
tervezve, de szülői felügyelettel akár a gyerekek is igénybe vehetik. Az igényfelmérés 
folyamatába a célcsoporton belül lehetséges partnerek nem lettek bevonva, mivel a 
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beavatkozás iránti igény megerősítését, illetve azok pontosítását elégségesnek véltük a 
honlapra feltett kérdőív formájában. A kiválasztás különböző paraméterek alapján történt: 
nem, életkor, életvitelének a helye. 
 
Az igényfelmérési folyamatba összesen 324 résztvevő kapcsolódott be a lehetséges 
célcsoportból. 
 

3. Az igényfelmérés konkrét módszere és a megvalósítás eszközei: 
 
Az igényfelmérés során a legfontosabb feladatnak tartottuk a kérdezést, amelynek 
segítségével megfelelő képet kapunk a lakosság igényeiről, és tervünk az igényeinek 
megfelelően, szakmailag megalapozva készíthettük el. 
 
Mivel az egyes funkciók esetében a célcsoportok átfednek, az igényfelmérés egy módszerrel 
és egy eszközzel történt meg. Az Igényfelmérés és kihasználtsági terv útmutatója javasolt 
módszerei közül a Primer információgyűjtés lett alkalmazva. A felmérés írásban történt a 
honlapra feltett kérdőív alapján. 
 
A fő és alfunkciók, célcsoportok és alkalmazott módszerek bemutatása 

Funkció Célcsoport Módszertan 

zöld város kialakítása a város lakossága (minden 
korosztály) 

Kérdőívezés elektronikus 
módon – a város honlapján 
keresztül 

 
4. Igényfelmérés megvalósítása 

 
Az igényfelmérés 2016.május és június hónapjaiban történt meg a Bicske város 
www.bicske.hu honlapján. A kérdőív egyszerűen érthető, nyitott és zárt kérdésekke l lett 
összeállítva. Az alábbiakban megtekinthető a kérdőív sablon mintája. 
 
Kérdőív sablon az alábbi volt: 
 
Bicske - Zöld város (kérdőív sablon) 
 

Neme: 
o Férfi 
o Nő 
 
Életkora: 
o 0 - 18 
o 19 - 60 
o 61 - 
 
Kérjük jelölje meg, hogy hol végzi az alábbi tevékenységeket. Tanulás vagy munkavégzés: 
o Bicske 
o Más településen 
 
Bevásárlás piacokon, nagyobb bevásárlóközpontokban: 
o Bicske 
o Más településen 
 
Étkezés (éttermi, menza, munkahelyi): 
o Bicske központjában 
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o Bicske más részén 
o Más településen 
 
Lakossági szolgáltatások igénybevétele (fodrász, kozmetika, stb.): 
o Bicske központjában 
o Bicske más részén 
o Más településen 
 
Hatósági ügyintézés, közügyek: 
o Bicske központjában 
o Más településen 
 
Szabadidős tevékenység: 
o Bicske központjában 
o Bicske más részén 
o Más településen 
 
Ha az uszoda melletti parkban kialakításra kerülne egy szabadidő eltöltésére alkalmas 
létesítmény, akkor azt rendszeresen használná-e? 
o Igen 
o Nem 
Ha nem, kérjük fejtse ki, hogy miért nem: 
.…………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Ön fontosnak tartaná-e az alábbi intézmények létesítését? 
1. gyermek játszótér 
o Igen 
o Nem 
 
2. felnőtt játszótér szabadtéri fitnesz eszközökkel 
o Igen 
o Nem 
 
3. futópálya 
o Igen 
o Nem 
 
4. gördeszka- és BMX-pálya 
o Igen 
o Nem 
 
5. pihenőtó sétánnyal 
o Igen 
o Nem 
 
Egyéb javaslatok: 
.………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Az igényfelmérés eredményének bemutatása 
 
Az igényfelmérés 2016. májusában és júniusában történt meg a Bicske város honlapján, 
melybe összesen 324 lakos kapcsolódott be, főként Bicske 18-60 éves korosztálya. A 
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felmérés eredményeképp megerősítésre került a beavatkozás iránti igény, illetve megtörtént 
a felhasználók igényeinek a pontosítása. 
 
A diagramokból az alábbi következtetéseket lehet levonni: 

- A megkérdezett lakosok közül 70-85% végzi Bicskén az étkezést, bevásárlást és 
veszi igénybe a lakossági szolgáltatásokat. A közügyek és hatósági ügyintézést 
csaknem 90%-ban Bicskén folytatják a lakosok, a maradék kisebb csoport pedig más 
településen végzi el ezeket a tevékenységeket. 
 

- Tanulás és munkavégzés céljából még mindig elég sokan ingáznak más városokba 
(43,4%), és a szabadidős tevékenységeket is a lakosság 42%-a máshol folytatja, 
mivel a városban nagyon korlátozottak a lehetőségek. 

 

- A lakosok 92,5 %-a nyilatkozott úgy, hogy szívesen fogadná egy rekreációs park 
létesítését, melyben minden korosztály megtalálhatná a saját érdeklődési körét. 

 
- A legnépszerűbb alfunkciónak a pihenőtó sétánnyal bizonyult, melyre a felmérésben 

részt vett lakosok 93,3 %-a szavazott. 87,9 %-a a lakosoknak szeretné a fitnesz 
játszótér megvalósítását, 85,2 %-ban ill. 83,4%-ban szavaztak igennel a futópályára 
és a gyermek játszótérre és a gördeszka- és BMX-pályát is a lakosság nagyobb 
része (61,6%) látná szívesen. 

 

 
 

- Az egyéb fejlesztési javaslatok közül az uszoda bővítése emelkedik ki 21,8%-al, ahol 
is a lakosok egy strand kialakítását javasolják kültéri medencével. Kosárlabdapálya 
építését a lakosok 13,8%-a ajánlotta, műfüves focipályát pedig a szavazók közül 
nyolcan tudnának elképzelni. A további javaslatok között megtalálható a mozi, 
asztalitenisz, fedett fitneszterem, sportcsarnok, játszóház, bicikliút, tanösvény, 
minigolf, kézilabda és korcsolyapálya, görkorcsolyázáshoz út, tükrös táncterem, 
horgászat gyerekeknek, crossmotor pálya, stb. 
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A felmérés eredményeinek grafikus ábrázolása: 
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14. táblázat: Funkciók megalapozottsága 

Funkció; alfunkció  Igényfelmérés konklúziói 

Közlekedési alfunkció Fontosnak tartják az út és parkoló 
kialakítását, világítással való ellátását. 

Sport alfunkció Ha az uszoda melletti parkban szabadidő 
eltöltésére alkalmas létesítmény lenne, az 
használnák. 92 % mondta azt, hogy igen. 
Megkérdezettek 85,2 % mondta azt, hogy 
szükség van futópályára. 

Rekreációs alfunkció A megkérdezettek 93,3 % mondta azt, hogy 
szükséges lenne a pihenő tó sétánnyal. 

Szolgáltatói alfunkció Szükséges ellátás biztosítása, mosdók és 
büfé. 

 

Fókuszcsoport: ilyen speciális módszer alkalmazására nem volt szükség, tekintettel arra, 

hogy a potenciális felhasználók nem köthetők egy adott közösséghez, célcsoporthoz. 

Szekunder információgyűjtés során megállapítást nyert, hogy korábban lakossági 

fórumokon, képviselő testületi üléseken történt rögzített módon problémaként lejegyezve a 

fejlesztési igény. 
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Táblázatos összefoglalás a fő funkciók és alfunkciók, célcsoportok és az alkalmazott 

módszerek vonatkozásában: 

Funkció Célcsoport Módszer 

Fő funkciók: 

- közlekedési funkció 

- szolgáltató funkció erősítése 

- sport funkció 

- Szabadidős, rekreációs 

alfunkciók: 

- közlekedési  

- sportpályák, futókörök, 
játszóterületek 

- aktív pihenést szolgáló szabadtéri 
tornapálya 

- Zöldfelületek rendezése, 
parkosítás, pihenőpark  

- nyilvános illemhely létesítése 

- gyalogos és kerékpárutak 
kijelölése, létesítése 

Helyi lakosság  primer kutatás, kérdőív 

14 év alattiak primer kutatás, kérdőív 

14- 18 év közöttiek primer kutatás, kérdőív 

19-30 év közöttiek primer kutatás, kérdőív 

31-45 év közöttiek primer kutatás, kérdőív 

46-60 év közöttiek primer kutatás, kérdőív 

61 év felettiek primer kutatás, kérdőív 

Igényfelmérés megvalósítása: Ezúton nyilatkozunk, hogy pontosan dokumentáltuk a 

felmérés folyamatát (szigorúan az adatvédelmi kötelezettségek figyelembe vételével). 
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2.4.2.2 Kihasználtsági terv 

Az egyes fejlesztett funkciók igényfelmérés alapján tervezhető kihasználtsága: 
 

1. A tervezett szolgáltatások konkurenciavizsgálata 

 
Bicske városában jelenleg egyetlen szabadtéri létesítmény található, mely a szabadidő 
eltöltésére alkalmas, a Bicskei Torna Club füves nagypályája. A Batthyány kastély angol 
parkja nyújt jelenleg a város lakóinak lehetőséget a sétára, de sportolási lehetőség ott nincs. 
A futók számára még nincs kialakítva semmilyen futópálya, úgyhogy a futni vágyók jelenleg 
a város utcáin az autók között cikázva hódolnak eme hobbijuknak. A családok közös 
futására a szabadban egyáltalán nincs lehetőség a városban. 
 
Bicskén található halastavak magántavak, melyek horgászásra szolgálnak, sétálási és egyéb 
rekreációs lehetőség nem nyílik ott a város lakói számára. 
 
Az uszoda mellett elterülő területeken található jelenleg 3 gyermekjátszótér. 
 
A konkurenciát vizsgálva megemlíthetjük a hasonló funkciókat ellátó intézményeket, melyek 
azonban főként a gyermekek sportolását teszik lehetővé: 

- A Kakas Óvoda 150 m²-es tornateremmel rendelkezik. A Szivárvány Óvoda központi 
épületében kialakításra került a padlástérben az új tornaszoba, amely közel 80 m2. A 
megfelel mozgásfejlesztés lehetőségét, az egészséges testmozgás, testedzés helyét 
- időjárástól függetlenül biztosítja. 

- A József Attila utcai tagóvodában 2011. októberétől a szuterénben kialakított 
tornaszobát vehették birtokba a gyermekek. A csoportok napirendjében fontos helyet 
foglal el a szabadban aktív mozgással töltött időszak, mely a gyermekek 
mozgásigényének kielégítését szolgálja. A József Attila úti tagóvodának a volt mozi 
udvarával, mintegy 350m2 –rel bővült a szabadtéri játszókert területe, a 
megszüntetett Bihari úti Óvoda játékeszközeinek beépítésével biztosítja a szabadtéri 
mozgás örömeit. 

- a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában nagy anyagi ráfordítással megújult 
- a Szent István úti épület tornaterme, új, korszerű, biztonságos műanyag borítást 

kapott a tornaterem, és megújultak az öltözők is. Örömmel vették birtokukba a 
gyerekek és az esti órákban a felnőttek is (kempó, kosárlabda, télen labdarúgó 
szakosztályok tartanak itt edzéseket). A tornaterem egész nap teljesen kihasznált. 

- Sajnos a szabadtéri sportolási lehetőségek korlátozottak. A 20x40 méteres bitumenes 
kézilabdapálya borítása balesetveszélyes, felújításra szorul. A 100 mes futópálya a 
súlylökő- és a távolugró hely befüvesedett, nem használható biztonságosan. 

- A Prohászka úti épületben kisméret tornaterem áll rendelkezésre, ahol télen és rossz 
idő esetén egyszerre két osztály tart órát. A terem reggeltől estig teljesen kihasznált. 
A két, bitumenes pálya közül az egyik rossz állapotban van, a kapuk is felújításra 
szorulnak. Az öltözők, mosdók sem megfelelek. A szabadtéri sportolási lehetőséget a 
65x5 méteres murvás- salakos futópálya, amelynek felülete felújításra vár-, és egy 
távolugróhely biztosítja. 

- RealTanoda működése Puskás Ferenc születésnapján, április elsején a Real Madrid 
egykori kiváló csatára, az intézményi kapcsolatokért felelős igazgatója, Emilio 
Butragueno és a Puskás Akadémia Szakmai Irányító Testületének tagja, a Videoton 
1985-ös UEFA kupa döntős csapatának edzője, Kovács Ferenc írta alá a 
„RealTanoda” A Felcsúti Sportiskola az Egyenlő Esélyekért megalakulásáról szóló 
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közös nyilatkozatot. A megállapodás szerint a 2011-12-es tanévtől három éven 
keresztül sportolhatnak Felcsúton hátrányos helyzet, részben roma származású 
gyerekek. A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, a Szent László Általános 
Iskola és a Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthon, valamint a felcsúti Endresz György 
Általános Iskola intézményvezetői jegyezték azt az együttműködési megállapodást, 
melyben vállalták, hogy rendszeres gyermekfelügyelet mellett engedik tanulóikat 
sportolni a RealTanodába foglalkozásaira. 

- Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája 1 db jó állapotú, 20x40 
méteres, szabályos kézilabdapálya, 1 db 40 m2-es tornaszobával rendelkezik. Az 
iskolában Pek-torna mozgásfejlesztő program van, a funkció-, beilleszkedési valamint 
mozgáskoordinációs zavarokkal, tartásproblémákkal küzd gyermekek segítségére. Az 
úszásoktatás beépült a gyermekek mindennapjaiba. 

- Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája: 
az intézményben 1 db 5mx9m, 2,4 m belmagasságú tornaszoba van. Sportpálya, 
sportudvar nincs, második éve a saját belső udvart használják, amely nagyon rossz 
minőség töredezett murvás, bitumenes, fokozottan balesetveszélyes. Nagysága 8 x 
25 m, de a földszinti ablakok miatt labdajátékokra nem alkalmas. Szakköri keretben 
atlétika és sakkfoglalkozásokat tartanak. E sportágakban megyei versenyeken érmes 
helyezéseket értek el a gyermekek. A versenyekre való felkészülésben nagy 
segítséget jelentene a Vajda János Gimnázium sportpályáján való gyakorlási 
lehetőség biztosítása. 

- Vajda János Gimnázium Postaforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola: a széleskör 
sportolási lehetőséghez az intézményben az alábbi tárgyi feltételek állnak 
rendelkezésre: tornaterem: 265 m2 (erősen felújításra szoruló), kondicionáló terem: 
25,2 m2 (kielégítő állapotú), sportpálya (bitumenes): 824 m2 (jó állapotú). A 
tornaterem kihasználtsága, pénteki nap kivételével maximális. Délutánonként karate, 
aerobik, gyógytestnevelés és felnőtteknek 

- szóló tornafoglalkozások zajlanak. 
 

Sportegyesületek: 
Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület (BTC). A BTC 2009-ben együttműködési 
kölcsönös szakmai megállapodást kötött a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával, 
amely a labdarúgó szakosztályra vonatkozik. A megállapodás célja, hogy a tehetséges 
gyerekek az Akadémiában lehetőséget kapjanak, arra hogy minél több gyereket bevonjanak 
a labdarúgósport életébe. 4 szakosztály működik a BTC-n belül: labdarúgás, kézilabda, 
tenisz és az asztalitenisz. Az egyesületen beül női kézilabda szakosztály is működik. 
Infrastruktúra: füves nagypálya szabványméret, a műfüves kis gyakorló pálya 2006-ban 
épült, jelenleg a műfüves nagypálya épül a régi edzőpálya helyén, 3 salakos teniszpálya. 
 
Bicskei Szabadidősport Egyesületnek (BSZSE) a megalakulása óta (1995) és jelenleg sincs 
saját létesítménye, versenyeit, a város különböző pontjain szervezi. Felkészülését 
szakosztályok szerint különböző helyeken oldja meg, ezek terembérleti díjának 
kigazdálkodása nehézséget jelent az egyesület számára. Jelenleg négy szakosztályban 
folyik folyamatos sporttevékenység az asztalitenisz, kispályás labdarúgás, úszás és a 
kerékpározás. 
 
DINAMIK Harcművészet Közhasznú Sportegyesület 
 
Sportlétesítmények: 
BTC sporttelep: 2006-ban műfüves pálya épült a sporttelepen. 
 
Bicskei Tanuszoda: 2009. augusztus 20-án került átadásra. Az uszoda működtetését 15 évig 
a KEREX Bicske Tanuszoda és Szolgáltató Kft végzi. Kiemelt cél az úszásoktatás, ezáltal az 
óvodás, iskoláskorúak úszási képességének fejlődése, az egészséges életmódra nevelés. 
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Számos sportolási lehetőséget biztosít a létesítmény. Az uszodában az alábbi medencék 
állnak rendelkezésre: tanmedence (6x12,5m) és úszómedence (11x25m).  
Wellness és fitnesz szolgáltatások is találhatók a létesítményben: infraszauna, finnszauna, 
fitness terem, konditerem (állítható haspad, hátgép, fali húzódzkodó, skotpad, has-, 
derékerősítő gép, kézi súlyzók, rudak, tükrök),  szolárium, masszázs.  
 
A szabadidősport vonatkozásában szükség van egy olyan létesítmény kialakítására, amely 
biztosítaná a gyermekes családok számára is a szabadidő mozgással, sportolással, 
természetjárással, kirándulással és a szabadban töltött aktív pihenéssel való eltöltését. 
 

2. A fejlesztett helyszín funkciónkénti kihasználtsági terve 
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15. táblázat: Funkciókból származó bevételek becslése 

Sorszám: 1. 

(lásd (al)funkció 

szerinti 

táblázatok) 

Méret 

(m2) 

Használat 

óra / hét 

(hétközna-

ponként) 

Használat 

óra/hét 

(hétvégén) 

Célcsoport 

Tervezett 

tevékenységek 

/programok 

kérjük térjen ki az 

átfedő funkciókra 

is 

Bérbe-

adási 

szándék 

Igen / 

Nem 

Tervezett 

bérbeadási 

időtartam 

(óra/ hét) 

Bérbeadás 

célcsoportja 

Tervezett 

bevétel / 

hét 

Tervezett 

bevétel / 

ÉV 

1. Közlekedési 

965 + 
525 
=1490 
m2 

- - - - - - - - - 

1.1 Közlekedési 
alfunkció – gyalog 
és kerékpárút, 
parkoló 

1490 
m2 

168 48 
gyalogosa, 
kerékpárral 
közlekedők 

közlekedési 
tevékenység, 
sportprogramok, 
akciók, 
sporttevékenység 

Nem n.r. n.r. n.r. n.r. 

2. Sport-és 
rekreációs 

36 250 
m2 

- - - - - - - - - 

2.1. Sport 
alfunkció 

1250m2 168 48 

sportolni 
vágyó 
lakosság, 
fiatalok, 
gyerekeket 
kísérő 
felnőttek 

sportprogramok, 
akciók, 
sporttevékenység 

Nem n.r. n.r. n.r. n.r. 

2.2. Rekreáció
s alfunkció 

35 000 
m2 

168 48 

szabadidejüket 
szabadban 
tölteni 
szándékozók, 
gyerekek, 
felnöttek 

közösségi 
programok, 
játszótéri 
tevékenység, 
gyermek és 
felnőtt programok 

Nem n.r. n.r. n.r. n.r. 
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Sorszám: 1. 

(lásd (al)funkció 

szerinti 

táblázatok) 

Méret 

(m2) 

Használat 

óra / hét 

(hétközna-

ponként) 

Használat 

óra/hét 

(hétvégén) 

Célcsoport 

Tervezett 

tevékenységek 

/programok 

kérjük térjen ki az 

átfedő funkciókra 

is 

Bérbe-

adási 

szándék 

Igen / 

Nem 

Tervezett 

bérbeadási 

időtartam 

(óra/ hét) 

Bérbeadás 

célcsoportja 

Tervezett 

bevétel / 

hét 

Tervezett 

bevétel / 

ÉV 

3. Üzleti és 
vállalkozói 
tevékenysége
t szolgáló 
funkció 

500 m2 - - - - - - - - - 

3.1 Szolgáltatói 
alfunkció 

500 m2 80 32 büfé vásárlói 
kereskedelmi, 
vendéglátó 
tevékenység 

Nem - - - - 

ÖSSZESÍTŐ 38 240 
m2 
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2.4 Újszerű építészeti, szervezeti megoldások, amelyek segítik a fenntartást 

és működtetés hatékonyságát 

 

Fejlesztés illeszkedése a településrész szerkezetébe, hagyományokhoz, arculathoz A 
projekt keretében megvalósuló zöldterület fejlesztések tervezésénél mindig figyelembe 
vételre került az adott terület tágabb környezte. A fejlesztésre kerülő zöldterületek úgy 
kerülnek kialakításra, hogy az épített környezettel együttesen illeszkedjenek a településkép 
egészébe. 
 
Minden fejlesztés esetében az irányadó Helyi Építési Szabályzatban előírtak betartásán túl a 
város Főépítészének, Műszaki Irodájának közreműködésével és szakmai felügyeletével 
került kialakításra a megvalósuló fejlesztés. 
 
A projektben tervezett beavatkozások alapvetően zöldfelületekhez kapcsolódnak, épületet 
érintő beavatkozás csak minimálisan történik, emiatt a fejlesztések utcaképi, HÉSZ-hez való 
illeszkedése szintén nem értelmezhető.  
 
Az alábbiakban ismertetjük a fejlesztések városszerkezeti, táji, építészeti illeszkedését.  
 
A műszaki beavatkozások karakteres, értékes utcaképeket nem érintenek, a tágabb 
környezetben a térfalat alkotó épületek/felületek stílusa, azok hangulati, esztétikai értéke 
nem változik.  
 
A meglévő zöldfelület a város egyik legnagyobb, és egyben egyik legfontosabb, nagy 
kiterjedésű zöldfelülete. A tervezett fejlesztés keretében a korábban kitaposott gyalogos 
ösvény szilárd burkolatú gyalogos- és kerékpáros közlekedésre is alkalmas úttá épül át. Az 
egyik legjelentősebb, de pusztuló zöldfelületének megújítása valósul meg olyan kiegészítő 
funkció (futópálya) létrehozásával, mely további lendületet ad a településrésznek, az egész 
városnak. 

 
Korszerű, új megoldások, innovatív városfejlesztési és város rehabilitációs gyakorlat. 
 
A projektünkben tervezett négy projektelem egyidejű megvalósításával célunk városunk zöld 
infrastruktúrájának fejlesztése volt.  
Az infrastrukturális beruházással és az azokat kísérő „soft” elemek megvalósításával a zöld 
infrastruktúra minden funkciója megjelenik projektünkben:  

- éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése  

- a természeti katasztrófák hatásainak mérséklése  

- biodiverzitás fenntartása  

- természeti tőke megőrzése  

- környezet stabilitásának biztosítása  

- fenntartható földhasználat megteremtése  

- fenntartható gazdaság alapjainak megteremtése – ökoszisztéma szolgáltatások  

- szürke infrastruktúra támogatása  

- egészség és jólét  

- minőségi környezet biztosítása  
- pihenés és szabadidő 
- helyi identitás megőrzése 
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Fejlesztésünk – a biológiai sokféleség megőrzésén és javításán túl – a zöld infrastruktúra 
három alapvető cél megvalósítását szolgálja: 

- a lakosság megtartása az életminőség javítása (egészségmegőrzés/jóllét, helyi 
identitás erősítése, közösségfejlesztés, munkahelyteremtés stb.) által; 

- a klímavédelem, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás segítése, a klimatikus 
szélsőségek mérséklése, környezeti kockázatok csökkentése (városklíma javítása, 
hősziget-hatás csökkentése); 

- a hatékony erőforrás-gazdálkodás, a pénzforrások, a víz, a föld, a levegő stb. felelős, 
takarékos hasznosítása mellett hangsúlyosan az élőlények és élőhelyeik védelme, a 
változatosság (diverzitás) és a folytonosság növelése, ezáltal a környezeti értékek és 
stabilitás növelése. 

 
Korszerű, új megoldások: 

- környezetbarát burkolatok 
- csoportos sportolást lehetővé tevő sporteszközök 
- napelemes világítás 

Az alkalmazott burkolattípusok funkcionális és környezeti szempontokat is figyelembe 
vesznek. 
A szilárd burkolatokat kiselemes rendszerkőből terveztük, melyek lég- és vízáteresztő 
alépítménnyel épülnek. A tervezett burkolatok víz- és légáteresztő tulajdonságaik miatt 
kedvező hatásúak a mikroklímára. 
A tervezett fitnesz eszközök csoportos használatra ösztönöznek, csakúgy, mint a tervezett 
egyéb sporteszközök- és létesítmények, így a közösség építésben is jelentős szerepet 
vállalnak. 
A tervezett növénytelepítésben a ligetes növénytelepítés mellett a záródó lombkoronájú 
facsoportok, fasorok is szerepet kapnak, így biztosítva a természetes árnyékolást. 
 
A projekt tervezésekor a zöldfelületet tervező szakember nagy figyelmet fordított a 
bűnmegelőzési szempontok figyelembevételére, a zöldfejlesztésre irányuló projektelemeket 
annak nagyfokú figyelembe vételével tervezte, továbbá figyelembe vette a település 
Bűnmegelőzési koncepciójában szereplő irányelveket. 
 
A hangsúlyos tervezői figyelmet alátámasztják az alábbi elvek, elemek: 

- A zöldterületek kialakításánál az átlátható, szellős növénytelepítés domináljon, 
- A növényzet ne adjon lehetőséget az elrejtőzésre, 
- Ne legyenek sötét, nem megvilágított területek. 

 
A közparkok kialakítása során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a telepítendő 
háromszintes zöldfelület olyan módon kerüljön kialakításra, hogy minden irányból átlátható, 
megvilágított legyen, ne legyen alkalmas elrejtőzésre. 
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2.6 A fejlesztés megvalósítása, működtetése és fenntartása 

2.6.1 Pénzügyi terv – megvalósítás 

A városfejlesztési projekt keretei közt jellemző beruházási tételek közül a pénzügyi terv 
elkészítésekor az alábbi költségnemekkel számoltunk a pályázati felhívás előírásainak 
megfelelően: 

- Előkészítési költségek 
- Terület-előkészítési költség 
- Építéshez kapcsolódó költségek 
- Eszközbeszerzés költségei 
- Szolgáltatások költségei 
- Projektmenedzsment 
- „Soft” elemek költségei 

 
A pénzügyi terv része, a létrehozott fejlesztések működésének pénzárama, mely 
megmutatja, hogy a fejlesztés hosszú távon fenntartható-e, hogy a projektgazdának 
rendelkezésre áll-e a forrás a szükséges időben, hogy a működtetést finanszírozni tudja. 
 
A megvalósításhoz szükséges források 
 
A projekt a TOP-2.1.2.-15 pályázati forrásból valósul meg, összköltsége tervezetten bruttó 
219 483 150 Ft. 
Az összköltség 100%-át képezi az elszámolható költség, nem kerültek betervezésre nem 
elszámolható költségek a projektbe. 
Abból adódóan, hogy a fejlesztés 1 millió EUR alatti beruházás, CBA, azaz költséghaszon 
elemzés nem készült a projektre.  
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19. táblázat 
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1. Kérjük, mutassa be az elszámolható költségeket, valamint a támogatási összegeket 

támogatási kategóriánként összefoglalva. 

20. táblázat: Támogatás összetétele 

   

Támogatási szabály 
Elszámolható 
költség (Ft) 

Támogatási 
összeg (Ft) 

Támogatási 
arány (%) 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott 
beruházási támogatás (költség haszon 
elemzés dokumentum) 

0   0 

Kultúrát és kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatás (költség haszon 
elemzés dokumentum, vagy 80%6) 

0   0 

Spotlétesítményhez és multifunkcionális 
szabadidős létesítményhez nyújtott 
beruházási támogatás (költség haszon 
elemzés dokumentum, vagy 80%7) 

0   0 

Nem állami támogatás (100%8) 219 483 150  219 483 150 100% 

Összesen 219 483 150 219 483 150  100% 

 

                                                             
6 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén választható 
7 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén választható 
8 közcélú, 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó beruházási támogatás esetén a támogatás összege és mértéke 

a nettó bevételek függvényében változhat 
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21. táblázat: Belső korlátok 

   

Költségtípus 
Költségek 

 (Ft) 

Belső arányok 

(%) 

Korlát az 

összes 

elszámolható 

költségre 

vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve 

közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

költsége) 

10.882.250 4.96 5% 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 2.159.000 0,98 1% 

Ingatlan vásárlás n.r. 0 2% 

Terület előkészítés n.r. 0 2% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 2.159.000  0,98 1% 

Projektmenedzsment 5.461.250 2,49 2,50% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 367.792 0,17 0,50% 

Tartalék n.r. 0 5% 

Növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás / beteg 

fák eltávolítása, az érintett tevékenység legfeljebb 5%-a 
MEGFELEL! 

Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák, az 

érintett tevékenység legfeljebb 5%-a 
MEGFELEL! 

Önállóan nem támogatható, választható 

tevékenységek (beleértve a 

közműfejlesztéseket, a kapcsolódó út-, járda 

és parkoló fejlesztéseket is) 

19.745.325 9 40% 

Tárgyi eszköz beszerzése (tevékenységenként legfeljebb 

20%) 
MEGFELEL! 

Az infrastrukturális beavatkozásokat 

kiegészítő „soft” programok 1856740 
0,61 2% 

2.6.2 Pénzügyi / finanszírozási háttér – fenntartás 

 
A fejlesztés eredményeként létrejött zöldfelületek kapcsán bevételeket nem tervezünk, 
hiszen mindegyik közösségi tér, ami bárki által ingyenesen használható. 
 
A felmerülő kiadások park, parkoló és játszóterek fenntartásából, karbantartásából adódnak, 
amelyek a Bicske Gazdasági Szervezet éves költségvetésében el vannak/lesznek különítve. 
 
A város zöldterületeinek úgymint közparkok, fasorok, ligetek, játszóterek, díszkutak, 
szökőkutak fenntartását a Bicske Gazdasági Szervezet (BGSZ) végzi. A legtöbb munka 
április és október hónapok közötti időszakra tevődik. 
A mintegy 180.000 m2 füves terület fenntartása kiemelt feladat. A vegetációs időszakban a 
fűnyírás jelenti a legnagyobb feladatot. 
 
A virágágyak fenntartása a legmunkaerő igényesebb, de egyben a leglátványosabb feladat. 
Egyéb növényápolási munkáink a rózsával beültetett területek ápolása, fasorok gondozása, 
cserje, sövény metszése, nyírása. Növényvédelmi tevékenységet is a BGSZ látja el. 
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Az üzemeltetés tekintve jelenleg nincs pontos nyilvántartás arra vonatkozóan, hogy mi 
alapján végzik a zöldfelületek fenntartását. A várossal kötött megállapodás tartalmazza az 
egyes feladatokhoz rendelhető területeket, de ez nem teljesen naprakész. A fenntartandó 
zöldfelületek pontos területe (m2) nem ismert. Lehatárolás: szokásjog alapján. Közel 
180.000 m2 kaszálandó felület. 
 
A városon áthaladó főutak sávját a közútkezelő évente kétszer kaszálja, a BGSZ igény 
szerint kiegészíti, akár szezononként 10-12-szeri kaszálásra. A külterületeket évente kb. 2-
szer kaszálják (tavasz + nyár vége). 
A fasorok számáról nincs nyilvántartás, kb. 90 % lefedettsége van a közterületeken. Bicskei 
Torna Club telepén 2 db fasor van. 
Ágyások az alábbi helyeken találhatók: 
Hősök tere 
Szt. István út 
Bíróság előtt 
Kossuth tér  
vegyes ágyások: egy nyári + talajtakaró 
Kőládák: Kisfaludy utca, Hősök tere, Bocskai utca 
„Rakéta” (fémváz egynyári cserepes virágoknak pl. muskátli): 10 db 
Jellemzően talajtakarók, félcserjék vannak, évelők nem jellemzők. 
Egynyáriak lámpaoszlopra erősített tartókban (főutak) mentén kerültek kihelyezésre. 
 
A Kastélykert a fővárosi fenntartásban van. A Béke és Barátság Park, amit Családok 
Parkjaként hívnak és a Bihari utcai műfüves sportpályát a Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető Nonprofit Kft. gondozza. 
Zöldhulladék feldolgozására komposztüzem nincs. Zöld Bicske helyi hulladékkezelő cég 
gyűjti össze a zöldhulladékot, majd tovább szállítja a szerződéses partnerhez 
(Várpalota/Tatabánya/Oroszlány). 
Nem végeznek dísznövény előállítási tevékenységet. Állandó beszállító Kocsból (muskátli), 
Felcsút (Plant-orient 2002 Kft. http://www.plantorient.hu/, talajtakarók). 

 
Az intézmények (óvoda, iskola, bölcsőde, stb…) saját hatáskörben gondozzák a kertjüket 
(saját karbantartó alkalmazott), a BGSZ csak külön felkérésre végezi intézménykertek 
fenntartását. 
 
Az éves városi költségvetés irányozza elő a szervezet gazdálkodására fordítható összeget. 
Ezt a BGSZ igazgatója az előző év alapján becsli meg. Az elvégzendő feladatokra 
elégséges. 
Humán: teljes létszám 16 fő. Gépkezelői képesítés van, kertész szakképzettség nincs. 
Eszköz és géppark: 

• 16 db motoros fűkasza,  
• 5 db traktor (3 db fűnyíró + 2 db adapteres; egyszerre 3 fő tud füvet vágni velük),  
• 1 db rézsűkasza adapter,  
• 2 db tologatós fűnyíró, 
• tuskómaró és gallyazófűrész (a nagyobb munkákat külsős vállalkozó végzi) 
• kosaras autó beszerzését tervezik 

 
Nincs fizető parkolás a városban. 
 
BGSZ feladata: 
Belterületi és külterületi zöldfelületek fenntartása. 
Külterületen: 

• kerékpárutak űrszelvényének karbantartása (kaszálás, gallyazás) 
• dűlőutak mentén 2-2 m kaszálása 

http://www.plantorient.hu/
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• dűlőutak murvázása 
• parlagfű mentesítés nyilvántartás szerint ~5 ha 
• lombgyűjtés (elszállítás Zöld Bicske telephelyére) 
• árkok tisztítása tavasszal és ősszel 
• vízmű területének kezelése 

 
A terület és a projekt jellegéből adódóan a projekt megvalósítását követően az üzemeltetési 
költségek számottevő növekedésére nem kell számítani, ugyanis a területen jelenleg is 
történik fenntartás, mind a zöldfelület, mind pedig a játszóterek tekintetében. A tó 
vonatkozásában a vízhiányos időszakban jelentkező víz utánpótlása (szivattyúzási költség) 
valamint a tó szellőztetésére (szintén szivattyúzási költség) fordított energiával kell számolni. 
Ennek nagyságrendje vízutánpótlás esetében 620-650 kW, a szellőztetésnél pedig 1250-
1300 kW energiával számolunk, ami átlagosan 1910 kW éves energiafelhasználást jelent, 
melynek költsége 72.122,- Ft, ami havonta alig haladja meg a 6.000,- Ft összeget. A parkban 
elhelyezendő új szemetesek, ürítésének, költségét havi 5.000,- Ft-ra becsüljük. 
 
A virágos növények fenntartására havi (fél éves időre) 15.000,-Ft, míg pótlására évenként 
egyszeri 100.000,- Ft-ot tervezünk. A futópálya és a parkolók fenntartására átlagos használat 
esetén -az esetleges rongálásokból származó költségek nélkül- havi 5.000,- Ft összeget 
becsülünk. Elmondható tehát, hogy a park fenntartási költségeinek növekedése a fejlesztés 
után havi 32.000,- Ft körül alakul, ami a beruházás volumenéhez képest több éves 
időintervallumban is elhanyagolható költség, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak a 
büfé bérbeadásából bevétele származik. 

 
A megvalósítandó park működtetését a város többi közterületéhez hasonlóan a Bicskei 
gazdasági Szervezet (BGSZ) fogja végezni, koordinálni. A BGSZ-nél jelenleg is 
rendelkezésre állnak azok a technikai eszközök, melyek a park fenntartásához szükségesek, 
valamint rendelkezésére áll az ezek kezeléséhez szükséges személyi háttér, továbbá az a 
személyi háttér is, amely a napi fenntartásban (gyomlálás, szemétszedés, locsolás stb.) tud 
aktívan részt venni. 
 
Az Önkormányzat és a BGSZ között keretszerződés van hatályban, mely szerződés alapján 
a BGSZ a fenti feladatokat el kell, hogy végezze. Tekintettel arra, hogy a BGSZ az 
Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, így a fenntartás folyamatosan 
biztosított. A munkában az Összefogás Bicskéért Egyesület segítségével társadalmi 
munkában növénytelepítési, gondozási tevékenységek valósulnak meg. 
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22. táblázat 

Jelen projekt keretében nem készült költség-haszon elemzés, tekintettel arra, hogy a projekt nagysága nem haladja meg a 300 millió forintot. 
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2.6.3 Szervezeti háttér – menedzsment 

a.) Megvalósítás: 

A projekthez kapcsolódóan a projektmenedzsment feladatokat Bicske Város Önkormányzata 

és az Albensis Kft látja el. Bicske Város Önkormányzata esetében a projekt iroda koordinálja 

a projekt végrehajtási feladatokért felelős projektmenedzsert, aki külső személy. 

A projektiroda csoporton belül az általános menedzsment feladatok ellátására 3 főből álló 

team került felállításra: 1 fő projektmenedzser, 2 fő műszaki menedzser. A projekt 

végrehajtása során azonban az egyik műszaki menedzser felmondott. A további team tagok 

betegség miatt hiányosan működnek. A projekt végrehajtása szempontjából azonban fontos 

volt, hogy a projekt végrehajtás folyamatosan és zavartalanul haladjon, ezért Bicske Város 

Önkormányzata megbízási szerződéssel alkalmaz külső projektmenedzsert. Az ő feladata a 

projekt gyors zavartalan menedzselése. 

Az EPTK felületre való feltöltést és a Körzeműködő Szervezettel való kapcsolattartást, a 

szakmai és pénzügyi beszámolókat a pályázat konzorciumi partnere az Albensis Kft látja el, 

aki a Fejér Megyei Önkormányzat pályázat végrehajtásokért felelős szervezeti egysége. 

Teljes neve: ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság. 

Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a 

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. december 17-i ülésén hozta létre. A Kft. 

egyszemélyes, tulajdonosa a Fejér Megyei Önkormányzat. A társaság feladata a 2014–

2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján- a projekt 

előkészítési, projektmenedzsmenti feladatok végrehajtása. 

Cél, hogy a megye településeinek önkormányzatai sikeresen használják ki az új pályázati 

kiírások során rendelkezésre álló forrásokat úgy, hogy azok minél jobban az ott élő lakosság 

igényeit szolgálhassák. Ennek érdekében a megalakult Kft. segítséget nyújt a pályázatok 

megírásában és menedzselésében, a projektek bonyolításában. 

 

A menedzsment szervezet személyi állományával szemben támasztott elvárások: 

• Egy projekt végrehajtásáért egy minimum háromtagú projektalapon szerveződő 

csoport felel. Egy megbízási szerződéses projekt menedzser, egy pénzügyi 

menedzser és az Albensis Kft egy projekt menedzsere. 

• A csoport szükségszerűen magában foglalja az alábbi szakértőket: 

o pénzügyi szakértő 

▪ végzettség: pénzügyi vagy közgazdasági felsőfokú végzettség; 

▪ 3 év vagy minimum három, referenciákkal alátámasztott végrehajtott 

projekt pénzügyi szakértőként; 

o műszaki szakértő (megbízási szerződéssel rendelkező menedzser) Székely 

Nóra (településmérnök, térinformatikai szakmérnök) 
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▪ 21 év referenciákkal alátámasztott végrehajtott projekt műszaki 

szakértőként; 6 évig a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Ügynökség munkatársa. 2000 óta saját vállalkozásban tervező. 

▪ A projektmenedzser, feladatai közé tartozik a pályázat 

megvalósításának, lebonyolításának, kifizetési kérelmek és projekt 

előrehaladási- fenntartási jelentések összeállítása, koordinálása,  

o projekt menedzsment szakértő – Albensis Kft. – Bereczki Tamás 

▪ közgazdasági felsőfokú végzettség, geográfus és/ vagy bármely 

alapképzettséget kiegészítő projektmenedzsment kiegészítő felsőfokú 

végzettség; 

▪ 3 év vagy minimum három, referenciákkal alátámasztott végrehajtott 

projekt projektmenedzserként. 

b.) Fenntartás / Működtetés: 

A fejlesztésre kerülő ingatlanok Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában vannak, a 
fejlesztést követően is az Önkormányzat tulajdonában maradnak.  

1. A zöld felületek fenntartását, karbantartását a Bicske Gazdasági Szervezet végzi, 

fogja végezni, az Önkormányzat éves költségvetésében elkülönített forrás terhére. 
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2.7 Kockázatok 

2.7.1 Kiemelt kockázati tényezők 

2.7 1.1 Tulajdonviszonyok bemutatása 

16. táblázat Tulajdonviszonyok 

HRSZ Tulajdonos (ok) 

Tulajdonviszonyok 
akadályát jelentik a 

fejlesztésnek 
Igen/ Nem 

A tulajdonviszonyokat érintő 
megoldandó probléma 

felszámolásának módja és 
előre látható időigénye 

3131/6 Bicske Város 
Önkormányzata 

Nem nem releváns 

3131/1 Bicske Város 
Önkormányzata 

Nem nem releváns 

3131/1/A Bicske Város 
Önkormányzata 

Nem nem releváns 

3131/3 Bicske Város 
Önkormányzata 

Nem nem releváns 

3131/4 Bicske Város 
Önkormányzata 

Nem nem releváns 

3131/5 Bicske Város 
Önkormányzata 

Nem nem releváns 

2648 Bicske Város 
Önkormányzata 

Nem nem releváns 

 
A táblázat is mutatja, hogy a pályázatban szereplő összes ingatlan önkormányzati tulajdon, 
per-és igénymentes, azaz a tulajdonviszonyok rendezettek, így a tulajdonviszonyok nem 
jelentenek semmilyen kockázati tényezőt a projekt megvalósulása szempontjából, így 
kezelési mód kidolgozása nem indokolt és ennek időigényével sem kell számolnunk sem a 
projekt tervezése, sem megvalósítása kapcsán. 
 

2.7.1.2 Kapcsolódó fejlesztések 

Közvetlenül más önkormányzati beruházás nem kapcsolódik a projekt megvalósuló 
elemeihez. 
A megvalósulási, és a fenntartási időszakban az akcióterületet érintő beruházások pozitív, a  
fejlesztés céljait segítő hatással lesznek. Itt említendők a Bicske termelői piac projekt.  

17. táblázat Kapcsolódó fejlesztések hatásai 

Projekt címe / 

megnevezése 

Tartalma és 

megvalósulásnak 

helyszíne 

magán/közszféra által 

kezdeményezett 

Megvalósulása Elmaradása 

mennyiben befolyásolja a jelen projekt elvárt 

eredményeit, hatását 

Bicske városi 
kerékpárúthálózat 
fejlesztése 

Bicske vasútállomás-1-
es út körforgalom 
között, leágazással az 

Kerékpárral biztonságosabban megközelíthető 
a projekt terület a város különböző részeiről. 
Elmaradása esetén is megközelíthető, 
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Projekt címe / 

megnevezése 

Tartalma és 

megvalósulásnak 

helyszíne 

magán/közszféra által 

kezdeményezett 

Megvalósulása Elmaradása 

mennyiben befolyásolja a jelen projekt elvárt 

eredményeit, hatását 

uszoda felé mindenféle közlekedési eszközzel a terület, a 
kerékpárosoknak szóló plusz biztonsági 
feltételek nélkül. 

Bicske Városi 
Termelői Piac 
kialakítása 

A tervezett projekt 
mellett, kulturált piac 
kialakítás 

A kettő projekt szinergiában van egymással 

Tanuszoda 
bővítése 

kültéri medencék 
bővítése 

Komplex szabadidő eltöltésre alkalmas hely 
kialakítása vonzerő nem növekszik 

2.7.1.3 Szennyezettség – mint kockázati tényező 

A tervezett projekt nem érint környezeti szennyezettségű területet, így jelen fejezet kitöltése 

a pályázat szempontjából nem releváns, továbbá megállapítható, hogy emiatt környezeti 

kármentesítés tevékenységének, illetve költségeinek projektbe építése sem releváns. 

2.7.2 Egyéb kockázati elemek 

A kiemelt kockázati tényezők mellett a projekt számos egyéb kockázattal is bírhat. Az alábbi 

táblázatok kitöltésével mutatjuk be, hogy milyen jellegű és hatású kockázatokat látunk a 

tervezett projekt esetében a megvalósítás és a fenntartás időszakában. A kockázati 

tényezők feltárását követően kitérünk a kockázatok kezelésének módjára is, azaz 

bemutatjuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy lehetőség legyen a kockázatot 

csökkenteni vagy felszámolni. 
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A projekt megvalósulásának kockázatai, azok mértéke és kockázati tényezők kezelésének módja. Kérjük, a táblázat alapján készítsen egy 

mátrixot a valószínűség és hatás értékek összefüggéseinek bemutatására. 

18. táblázat: Megvalósítási kockázatok 

Kockázati 

típus 

Kockázati tényezők, 

amelyek a fejlesztés 

megvalósulását 

veszélyeztetik 

Milyen 

valószínűséggel 

következhetnek 

be 

1-2-3-4-5-6-7 

Milyen hatást 

gyakorolnak 

a fejlesztésre 

1-2-3-4-5-6-7 

Tevékenység 

vagy funkció, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése – 

kérjük, vegye figyelembe a CBA 

kockázati stratégiájában foglaltakat 

TÁRSADALMI  lakossági ellenállás 
minimális 

1 
minimális  

1 
Teljes projekt 

Az ITS-ben megfogalmazott célok, 
feladatok lakossági igényfelmérés 
alapján kerültek meghatározásra. A 
kérdőív, igényfelmérés alapján 
kerültek a projekt céljai 
meghatározásra. A képviselőtestület 
a tervezett beruházást megtárgyalta 
és jóváhagyta, a település lakossága 
a Bicske Szíve Park fejlesztését 
támogatja. 

SZERVEZETI 

/INTÉZMÉNYI  

Közigazgatási átalakítás 
hatásai 

nagy 
5 

minimális 
1 

Teljes projekt 

A közigazgatás esetleges 
átalakításával gondoskodni kell a 
park fenntartás folyamatosságának 
biztosításáról. Az esetleges 
átszervezés során az átadandó 
elvégzendő feladatok és pénzügyi 
kötelezettségek között szerepelnie 
kell a projekt és eredményei 
fenntartási kötelezettségének is. 

 
Közbeszerzések 
megtámadása 

közepes 
3 

minimális 
1 

Teljes projekt 
Kellő tapasztalattal rendelkező 
közbeszerzési szakértő megbízása 
szükséges. Az eljárások 
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Kockázati 

típus 

Kockázati tényezők, 

amelyek a fejlesztés 

megvalósulását 

veszélyeztetik 

Milyen 

valószínűséggel 

következhetnek 

be 

1-2-3-4-5-6-7 

Milyen hatást 

gyakorolnak 

a fejlesztésre 

1-2-3-4-5-6-7 

Tevékenység 

vagy funkció, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése – 

kérjük, vegye figyelembe a CBA 

kockázati stratégiájában foglaltakat 

megtámadásának lehetősége 
csökkenthető jól átgondolt 
szabatosan és szabályosan 
meghatározott beszerzési feltételek 
és eljárásrend kialakításával. 

 
Sikertelen közbeszerzési 
eljárás 

nagy 
5 

nagy 
5 

Teljes projekt 
Új közbeszerzési kiírás. 

 

Projektmenedzsment 
nem megfelelően látja el 
a munkáját 

nagy 
5 

nagy 
5 

Teljes projekt 

A projektmenedzsment szervezetet 
a tervezettek szerint nem külsős 
látná el, hanem a Bicske Város 
Önkormányzatának pályázati 
csoportja, akiknek számos Európai 
Uniós és hazai pályázat teljes körű 
lebonyolításában van szakmai 
tapasztalata. Ugyanakkor, 
amennyiben kapacitás hiány lép fel, 
szükséges a projekt menedzsmentet 
kiszervezni, és külső menedzserrel 
megoldani a kapacitás problémákat. 

MŰSZAKI  Kivitelezési kockázat 
nagy 

5 
közepes 

3 
Teljes projekt 

A beruházás megvalósítása során 
bejegyzett műszaki ellenőr felügyeli 
a kivitelezés minőségét, és 
gondoskodik a terveknek és 
szabványoknak megfelelő 
kivitelezésről. 

 
Kivitelezés minőségi 

kockázata (nem 

közepes 
3 

minimális 
1 Teljes projekt 

Műszaki ellenőr aktív jelenléte, 
ellenőrzése a munkaterületen. 
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Kockázati 

típus 

Kockázati tényezők, 

amelyek a fejlesztés 

megvalósulását 

veszélyeztetik 

Milyen 

valószínűséggel 

következhetnek 

be 

1-2-3-4-5-6-7 

Milyen hatást 

gyakorolnak 

a fejlesztésre 

1-2-3-4-5-6-7 

Tevékenység 

vagy funkció, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése – 

kérjük, vegye figyelembe a CBA 

kockázati stratégiájában foglaltakat 

megfelelő anyag vagy 

nem megfelelő minőségű 

munkavégzés, kivitelező 

- tervező, műszaki 

ellenőr konfliktus). 

Készültségigazolás csak abban az 
esetben, ha megfelelő a teljesítés. 

 

A kivitelezés befejezési 
idejét módosítani kell, a 
tevékenység nem az 
ütemterv szerint halad, 
csúszik a befejezés. 

közepes 
3 

minimális 
1 Teljes projekt 

Műszaki ellenőri és megrendelői 
felszólítás a szerződésszerű 
teljesítésre. Folyamatos nyomon 
követés, ütemterv számonkérés. 

 

A vállalkozási 
szerződésben rögzített 
tartalékkeret összegen 
felüli az előre nem 
látható pótmunka 
összege. 

közepes 
3 

közepes 
3 Teljes projekt 

Törekedni kell arra, hogy a 
tartalékkeret összeg felett ne legyen 
pótmunka végzés. Körültekintő 
tervezéssel, pontos felméréssel 
mérsékelhetők a kockázatok. 

 Időjárás miatti csúszás 
közepes 

3 
közepes 

3 Teljes projekt 

A tevékenységek megfelelő 
ütemezése, kalkulálva a nem várt 
eseményekkel (tartalékidő) 

 
A kivitelező csődbe 
megy 

nagy 
5 

minimális 
1 Teljes projekt 

A közbeszerzés során stabil anyagi 
háttérrel rendelkező kivitelező 
kiválasztása. 

 

Vis maior események 
miatti (pl. elemi, 
balesetből, 
szándékosságból adódó) 
károk 

minimális 
1 

minimális 
1 Teljes projekt 

Műszaki baleset megelőzése 
érdekében a kivitelezési 
szerződésben előírásra kerül a 
munkavédelmi szabályok teljes körű 
betartásának követelménye; ennek 
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Kockázati 

típus 

Kockázati tényezők, 

amelyek a fejlesztés 

megvalósulását 

veszélyeztetik 

Milyen 

valószínűséggel 

következhetnek 

be 

1-2-3-4-5-6-7 

Milyen hatást 

gyakorolnak 

a fejlesztésre 

1-2-3-4-5-6-7 

Tevékenység 

vagy funkció, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése – 

kérjük, vegye figyelembe a CBA 

kockázati stratégiájában foglaltakat 

ellenére egy baleset bekövetkezése 
a munkálatokat hátráltathatja. 

PÉNZÜGYI/ 

GAZDASÁGI  

Finanszírozási 

kockázatok 

nagy 
5 

közepes 
3 

Teljes projekt 

A projekt megvalósításához 
szükséges saját forrást az 
önkormányzatnak nem kell 
biztosítani, ám a pályázat elutasítása 
esetén a beruházás megvalósítása 
forráshiány miatt ellehetetlenülhet, 
tekintettel arra, hogy ekkora mértékű 
források nem állnak a település 
rendelkezésére a projekt teljes 
megvalósításához. A megvalósítást 
követő fenntartáshoz szükséges 
forrásokat az önkormányzat 
biztosítani tudja. 

 
A kivitelező likviditása 

nem megfelelő 

nagy 
5 

minimális 
1 

Teljes projekt 

A közbeszerzési kiírásnál biztosítani 
kell a szállítói előleg igénylésének 
lehetőségét. Végső esetben 
mérlegelni kell a szerződésbontást. 

 Likviditási nehézségek 
közepes 

3 
minimális 

1 
Teljes projekt 

A beruházás megvalósítása során 
átmeneti/áthidaló jelleggel 
hitelfelvétel igénye felmerülhet, e 
tekintetben a település 
hitelképessége biztosított, a pályázat 
nyertessége esetén a szükséges 
előkészítő munkálatokat kellő időben 
meg kell kezdeni. 
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Kockázati 

típus 

Kockázati tényezők, 

amelyek a fejlesztés 

megvalósulását 

veszélyeztetik 

Milyen 

valószínűséggel 

következhetnek 

be 

1-2-3-4-5-6-7 

Milyen hatást 

gyakorolnak 

a fejlesztésre 

1-2-3-4-5-6-7 

Tevékenység 

vagy funkció, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése – 

kérjük, vegye figyelembe a CBA 

kockázati stratégiájában foglaltakat 

 

Projektmenedzsment 
nem megfelelő 
működése, nem 
megfelelő kommunikáció 

közepes 
3 

minimális 
1 

Teljes projekt 

A projektmenedzsment feladatok és 
a felelősségi körök pontos 
meghatározása és lehatárolása. 

 

Kivitelezési költségek 
drasztikus 
megemelkedése 

nagy 
5 

nagy 
5 

Teljes projekt 
Műszaki tartalom csökkentése a 
vállalt mutatók megtartása mellett. 

JOGI  
Jogszabályi környezet, 

szabványok változása 

nagy 
5 

közepes 
3 

Teljes projekt 

A jogszabályi környezet esetleges a 
beruházásra és fenntartására 
vonatozó hátrányos változását 
csekély kockázatnak tartjuk, 
tekintettel arra, hogy a TOP 
pályázatok a 2014- 2020-as 
tervezési időszak jogszabályi 
környezetéhez lettek igazítva. 

 
Határozatok, engedélyek 

beszerzése 

nagy 
5 

közepes 
3 

Teljes projekt 

A megvalósításra tervezett műszaki 
megoldások a tervezési szakaszban 
az érintett szakhatóságokkal 
egyeztetésre kerülnek. 

 



 

108 

 

 

19. 2 táblázat: Fenntartási kockázatok 

Kockázati 
típus 

Kockázati tényezők, 
amelyek a fejlesztés 

megvalósulását 
veszélyeztetik 

Milyen 
valószínűséggel 
következhetnek 

be 
1-2-3-4-5-6-7 

Milyen hatást 
gyakorolnak a 

fejlesztésre 
1-2-3-4-5-6-7 

Funkció, 
amire a 

kockázat 
vonatkozik  

A kockázati tényezők kivédése, 
kérjük, vegye figyelembe a CBA 

kockázati stratégiájában foglaltakat 

TÁRSADALMI  

A tervezett funkcióknál 
nem mutatkozik az 
igényfelmérésben jelzett 
nagyságrendű igény 

közepes 
4 

nagy 
6 

Teljes projekt 

Az infrastrukturális fejlesztéseket 
kísérő „soft” tevékenységek az 
egyes fejlesztési helyszínek 
bemutatását is szolgálják, 
amennyiben ez sem elegendő, 
további intézkedéseket teszünk a 
lakosság körében a népszerűsítésre. 

 Fiatalok buli előtti 
találkahelynek 
használják a 
fejlesztéssel érintett 
területeket, 
szemetelnek, az ott lévő 
elemeket nem 
rendeltetésszerűen 
használják, esetlegesen 
károkat is okoznak 

közepes 
4 

közepes 
4 

Teljes projekt 

Az átadást követően a polgárőrök és 
a helyi rendőrség segítségét is kérni 
fogjuk, hogy legalább fél éves 
időszakig kiemelt figyelmet 
fordítsanak a péntek és szombat 
éjszakai őrjáratban az érintett 
helyszíneken. 

SZERVEZETI 
/INTÉZMÉNYI  

Az üzemeltetés és 
karbantartás feladatköre 
kikerül a jelenlegi 
Intézmény hatásköréből 

minimális 
2 

nagy 
6 

Teljes projekt 

Amennyiben ez bekövetkezik 
pontos, és részletes tájékoztatás 
szükséges a jogutód intézménynek a 
pályázatban vállaltak fenntartási 
kötelezettségeiről. 

MŰSZAKI  
A beépítésre került 
eszközök nem hozzák a 
várt élettartamot 

minimális 
2 

nagy 
7 

Teljes projekt 

Projektünkben már a tervezésnél 
igyekeztünk olyan eszközöket 
beállítani, amelyek időjárásállóak, és 
vandálbiztosak. 
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Kockázati 
típus 

Kockázati tényezők, 
amelyek a fejlesztés 

megvalósulását 
veszélyeztetik 

Milyen 
valószínűséggel 
következhetnek 

be 
1-2-3-4-5-6-7 

Milyen hatást 
gyakorolnak a 

fejlesztésre 
1-2-3-4-5-6-7 

Funkció, 
amire a 

kockázat 
vonatkozik  

A kockázati tényezők kivédése, 
kérjük, vegye figyelembe a CBA 

kockázati stratégiájában foglaltakat 

PÉNZÜGYI/ 
GAZDASÁGI 

A fenntartásra nem lesz 
elég forrás 

közepes 
3 

nagy 
6 

Teljes projekt 

A fenntartó, üzemeltető Bicske 
Gazdasági Szervezete Kft-nek az 
éves költségvetésében minden 
évben elkülönítésre kerül a 
parkfenntartásra fordítható összeg. 

JOGI 

kapcsolódó jogszabályi 
környezet megváltozása 

minimális 
1 

minimális 
1 

Teljes projekt 

Nagyon kicsi a valószínűsége 
annak, hogy a jogszabályi környezet 
olyan mértékben változzon, hogy az 
a projektünk fenntartási időszakában 
hatással legyen, amennyiben ez 
bekövetkezik, igyekszünk a lehető 
leggyorsabb mértékben 
alkalmazkodni. 
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2.8 Hatások 

2.8.1 Szinergia vizsgálat 

A szinergia együttműködést, együtthatást jelent, amikor több elem, vagy tényező 
együttműködéséből nagyobb teljesítmény, magasabb eredmény jön létre, mintha az 
elemeket, tényezőket egyszerűen összeadnánk. 
 
A szinergia hatás a részek közötti kapcsolat javítása révén többleteredmény elérését jelenti. 
A tervezett fejlesztés, infrastrukturális beavatkozás két funkciót erősít, illetve hoz létre, ezek 
a következők:  

- Közösségi funkció  
- Közlekedési funkció  

 
A beruházás egyes funkciói teljes mértékben szinergiában vannak egymással, hiszen az 
egymásra épüléssel, egymáshoz való kapcsolódással, egyszerre több funkció használatával 
többleteredményt érünk el. 
 
A sport és rekreációs alfunkciók közötti szinergia annyira szoros, hogy szinte 
szétválaszthatatlan. A többi projektelem is beszélhetünk közvetlen szinergiahatásról, 
tekintettel arra, hogy a projekthelyszínek azonos területen találhatók és egymást szolgálják, 
a helyszínek közötti közlekedésre épülnek és az ellátó funkcióval kiegészülnek.  
 
Szinergia hatásról még az akcióterületen belül de a Kiskúti éri árok túl partján tervezett 
termelői piac kialakítása projekttel kapcsolatosan lehet beszélni. 
 
Elmaradása nincs különösebb hatással jelen projektünkre, attól műszakilag külön 
választható fejlesztés, azonban annak megvalósulásával még több parkolóhely kiépítése 
történik.  
 
A fentebb részletezettek alapján térbeli és funkcionális összefüggésekről minden projektelem 
tekintetében beszélhetünk. A projektünkben létrehozandó, illetve fejlesztendő funkciók szinte 
mindegyik projektelemben megtalálható, különösen igaz ez a sport és rekreációs funkciókra, 
együttesen járulnak hozzá az akcióterület integrált fejlesztéséhez.  

2.8.2 A projekt hatásai 

Akcióterületünk a város szempontjából centrális helyzetűnek mondható, az érintett területek 
megújítása több pozitív társadalmi, gazdasági hatással jár, ami nem csak közvetlenül a 
projektek célterületére, hanem az egész városra kedvező kisugárzású lesz. Az akcióterület 
sport, rekreációs, multifunkcionális és közösségi infrastruktúrája megerősödik, a 
beavatkozások révén javulnak az egyes funkciók működési keretei. 
 
Az akcióterület, a város egésze, jelentősen felértékelődik, mind a társadalom, mind a 
gazdaság számára. A zöldfelületek megújításának, létrehozásának eredményeként az 
eddigieknél több lehetőség nyílik a sportolásra, kikapcsolódásra, feltöltődésre, ami erősítheti 
a lakosság városhoz való kötődését, hozzájárul a települési arculat fejlesztéséhez, így a 
végrehajtandó projektek kedvezően hatnak az életminőségre is. A zöldfelület megújítása 
hozzájárul egy élhetőbb város kialakuláshoz.  
 
Projektünk abszolút pozitív környezeti változásokat eredményez, a zöldfelületek 
megújulásával, bővülésével vizuálisan is vonzóbb városkép alakul ki, a gondozott és 
rendezett közterületek pozitív hatást gyakorolnak a társadalom környezettudatosságára is.  



 

111 

 

Az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő, kísérő „SOFT” elemek épp a fenti célokat 
szolgálják, hiszen egy tématerület mentén valósulnak meg programjaink, a 
környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében, de két különböző 
projektelemként.  
 
Tekintettel arra, hogy mindkét projektelemet fontosnak tartjuk, ezért rendezvényeinket, 
programjainkat a két terület kapcsán megosztottuk. Egy nagy rendezvény a 
környezettudatosság köré épül, két képzési nap pedig a település klimatikus hatásaira, a 
környezet védelmére, mely a városi klímát befolyásolja. 
 
A zöldterületek rehabilitációjával alkalmas terek jönnek létre elsősorban a város lakossága 
számára, ahol regenerálódhat, sportolhat, kikapcsolódhat, feltöltődhet az ember, városi, vagy 
városrészi rendezvények alkalmával akár közvetett módon kulturális térré is alakulhat, de a 
zöldfelületek vonzóak az ide látogatók számára is, hozzájárulhat a város turisztikai 
kínálatának bővítéséhez, a vendégforgalom növeléséhez. 
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A beavatkozás hatásainak elemzése. A táblázat sorokkal bővíthető. 

203. táblázat: A beavatkozás hatásainak elemzése 

 HATÁSOK MUTATÓK 
(nem OP indikátorok, hanem a 

projektgazda által megnevezett mutató) 

 AKCIÓTERÜLETEN EGÉSZ VÁROSBAN és 
TÉRSÉGÉBEN 

Mutató 
megnevezése 

Mért. 
egys. 

Vállalt 
célérték 

1. Társadalmi      

Esélyegyenlőségi 
hatások 

Közösségi programok 
bővülése 

sport és kulturális élet további 
bővülése 

rendezvények 
száma 

db 1 

Társadalmi kohézió 
erősítése 

Találkozóhely, 
kikapcsolódási, szabadidő 
aktív eltöltési lehetőségét 
kínáló hely alakul ki 

Nő a bicskei polgárok 
identitástudata 

Fejlesztés 
helyszínét hetente 
többször látogatók 
számának 
növekedése 

% 4 

Városkép javulása 
Növeli az adott városrész 
értékét 

Egyedi hangulatot árasztó zöld 
felületek jönnek létre 

Vendégéjszakák 
számának 
növekedése 

% 2 

2. Gazdasági 
hatások 

     

Regionális 
gazdasági pozíció 

Környékbeli vállalkozások 
forgalmának növekedés 

Kiskereskedelmi szektor 
erősödése 

Kiskereskedelmi 
üzletek számának 
növekedése 

% 1 

Önkormányzat 
bevételei 

Akcióterületen lévő 
vállalkozás bevétele 
emelkedik  

Fellendül az idegenforgalom 
Helyi iparűzési adó 
változása 

% 1 

Munkanélküliség 
(társadalmi 
hatásokkal együtt) 

Munkahely létrehozása 
Vállalkozások bővülésével 
csökken a munkanélküliek 
száma 

Munkahely 
teremtése 

fő 0,5 

3. Környezeti 
hatások 

     

Környezeti minőség, Növényállomány állagának Talajba jutó szennyeződés Talajszennyezettség ha  3,5 



 

113 

 

 HATÁSOK MUTATÓK 
(nem OP indikátorok, hanem a 

projektgazda által megnevezett mutató) 

 AKCIÓTERÜLETEN EGÉSZ VÁROSBAN és 
TÉRSÉGÉBEN 

Mutató 
megnevezése 

Mért. 
egys. 

Vállalt 
célérték 

különös tekintettel: 
talajszennyeződések 
kármentesítése és 
hasznosítása, a 
szennyezettségi 
állapot csökkentése 

hanyatlása. Az akcióterületen 
javulnak a fenntarthatósági 
mutatók 

csökkentése csökkenése 

Közlekedési 
rendszer / forgalom 
stb. 

Gyalogos és 
kerékpárforgalom 
elválasztásra kerül a gépkocsi 
forgalomtól. A park 
megközelíthetősége miatt 
megfelelő számú parkoló 
kerül kialakításra. 

A létrejövő új gyalog-és 
kerékpárút révén növekszik a 
város kerékpárforgalmi 
elemeinek 
hálózata. 

gyalog és 
kerékpárút 

m 321 

CO2 kibocsátás 

Az akcióterületen új elemmel 
növekszik a kerékpárforgalmi 
hálózat, ezáltal nő a nem 
motorizált közúti közlekedés 
által használható területek 
nagysága, illetve hálózatos 
jellege, amelynek eredménye 
a CO2 kibocsátással nem járó 
kerékpáros közlekedés, illetve 
csökkenhet az autóval bejárt 
napi térpályák száma és 
nagysága, ami jelentősen 
hozzájárulhat a települési 
levegőminőség javulásához, a 
környezet- terhelésből eredő 
kibocsátások 

A csökkenő, vagy legalábbis 
nem növekvő CO2 kibocsátás 
nem korlátozódik kizárólag az 
akcióterületre, hanem az 
egész településen hozzájárul a 
levegőminőség javulásához. 

CO2 kibocsátás nem 
növekszik 

% 0 
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 HATÁSOK MUTATÓK 
(nem OP indikátorok, hanem a 

projektgazda által megnevezett mutató) 

 AKCIÓTERÜLETEN EGÉSZ VÁROSBAN és 
TÉRSÉGÉBEN 

Mutató 
megnevezése 

Mért. 
egys. 

Vállalt 
célérték 

csökkentéséhez. 

Zöldfelület 
nagysága 

A zöldfelületek állapota javul, 
száma és kiterjedése nő, 
mozaikossága csökken, 
rendezett közparkok, 
rekreációs parkok jönnek 
létre, funkciót kapnak. A 
zöldfelületek kialakítása, 
megújítása során kifejezetten 
tájhű, őshonos, a városi 
klímát jól bíró növényfajok 
telepítése valósul meg. 

A projekt keretében az 
akcióterületen megvalósított 
zöldterületi fejlesztések, 
rekonstrukciók és kialakítások 
növelik a város egészének 
zöldfelületi mutatóit, az egész 
város levegőminőségét javítják 
és pozitívan hatnak a város 
környezetére is. 

Megújult vagy 
újonnan kialakított 
zöldfelület nagysága 

m2 35 000 

Zöldhulladék 
újrahasznosítás 

Nem releváns, hiszen a 
projekt keretében 
komposztáló elem építése, 
illetve zöldhulladék újra 
hasznosítása nem történik. 

nem releváns nem releváns 
nem 
releváns 

nem 
releváns 

Érintett épületek 
energetikai jellemzői 

A mosdó nem álladó 
tartózkodásra szolgáló 
helység ezért annak 
energetikai jellemzőit nem kell 
vizsgálni. 

nem releváns nem releváns 
nem 
releváns 

nem 
releváns 
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2.8.3 Eredményesség 

A tervezett fejlesztés előkészítésekor reális tervezést valósítottunk meg, illetve vállalást 
tettünk minden releváns indikátor célértékére, melyet jól mutat az alábbi táblázat. A fejlesztés 
az alábbi TOP és megyei indikátorcélérték-teljesüléshez járul hozzá: 
 
24. táblázat: Indikátorok 

TOP kiemelt indikátorok mértékegység TOP vagy 
országos 
célérték 

A kérelmező 
vállalása/célértéke 
a tervezett 
fejlesztés kapcsán 

1. Integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont területek 
lakossága (CO37) 

személy 1 395 000 11 891 

2. Megújult vagy újonnan kialakított 
zöldfelület nagysága 

m2 1.468.000 35 000 

3. Városi területeken épített vagy 
renovált köz- vagy kereskedelmi 
épületek (CO39 

m2 168.000 90 

4. Városi területen létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek  (CO38) 

m2 2 600 000 
(országos 
érték) 

63 000 
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3.MELLÉKLETEK 

3.1 Kihasználtsági terv kapcsolódó háttértáblázatai 

A táblázat töltése nem releváns, mivel alkalmi bérbeadás nem történik a projekt keretei közt. 

21. táblázat: Alkalmi bérbeadás bevételei 

Sorszám: 1. 

(lásd 

(al)funkció 

szerinti 

táblázatok) 

Méret 

(m2) 

Használat 

óra / hét 

(hétközna-

ponként) 

Napi 

használat 

óra/hét 

(hétvégén) 

Célcsoport 

Tervezett tevékenységek 

/programok 

kérjük térjen ki az átfedő 

funkciókra is 

Bérbeadási 

szándék 

Igen / Nem 

Tervezett 

bérbeadási 

időtartam (óra/ 

hét)  

Bérbeadás 

célcsoportja 

Tervezett 

bevétel / 

hét 

Helyiség 1 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Éves 

szumma n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Helyiség 2 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Éves 

szumma n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Helyiség 3 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

Éves 

szumma n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
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Projektünknél a meglévő tanuszoda büféje szerepel, mely jelenleg is működik, új bérbeadás nem történik. Tartós bérbeadással a projektben 

nem számolunk, ezért jelen táblázat töltése nem releváns. 

22. táblázat: Tartós bérbeadás bevételei 

Sorszám: 1. 

(lásd (al)funkció 

szerinti táblázat) 

Méret (m2) 

Tervezett tartós 

bérleti funkció pl. 

büfé, iroda  

Bérbeadás célcsoportja 
Tervezett éves 

bevételek 

Helyiség 1 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Helyiség 2 n.r. n.r. n.r. n.r. 

Helyiség 3 n.r. n.r. n.r. n.r. 
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A közterületi elemek esetében a kihasználtság nem értelmezhető úgy, mint egy klasszikus szolgáltatás esetében. Jelen projekt keretei 
közt a közterületi elemek használata nem lesz bevételtermelő. 
23. táblázat: Közterületi bevételek 

Projektünkben nem keletkezik közterületi bevétel, így a táblázat kitöltése nem releváns 

Sorszám: 1. 
(lásd (al)funkció 

szerinti táblázatok) 

Méret (m 
vagy m2) 

Napi használat 
(értelemszerűen) 

Célcsoport 
Tervezett használat  

tartalomnak megfelelően 
értelmezendő 

Kapcsolódó 
fizetős 

szolgáltatás  
Igen / Nem 

Tervezett 
bevétel / év 

Zöldfelület 35000 
rekreációs 
célokat 
szolgálnak 

szabadidejét a 
szabadban 
tölteni vágyó 
lakosság, 
gyermekek 

Szabadidős tevékenységek, 
nevezetesen séta, találkozási 
helyszín, játszótérhasználat 

Nem n.r. 

Zöldfelület 
fenntartását segítő 
épület 

n.r. n.r. n.r. n.r.   

Rendezvénytér 
(amennyiben más, 
mint a zöldfelület) 

n.r. n.r. n.r. n.r. Nem n.r. 

Parkoló 525 
gépjárművek 
parkolása 

gépjármű 
tulajdonosok 

gépjárművek parkolása Nem n.r. 

Buszmegálló n.r. n.r. n.r. n.r.   

Gyaloghíd n.r. n.r. n.r. n.r.   
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Sorszám: 1. 
(lásd (al)funkció 

szerinti táblázatok) 

Méret (m 
vagy m2) 

Napi használat 
(értelemszerűen) 

Célcsoport 
Tervezett használat  

tartalomnak megfelelően 
értelmezendő 

Kapcsolódó 
fizetős 

szolgáltatás  
Igen / Nem 

Tervezett 
bevétel / év 

Egyéb… n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 
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3.2 Excel segédlet a pénzügyi fejezethez 

Segédlet pénzügyi 
fejezethez_ZV.xlsx

 

Segédlet pénzügyi fejezethez_ZV 
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3.3 A térfigyelő kamerarendszerek létesítésével szemben támasztott 

főbb műszaki követelmények 

 

A konzorciumvezető Bicske Város Önkormányzata a projekt keretén belül térfigyelő 
kamerarendszerek kiépítését nem vállalta, ezért az evvel szemben támasztott főbb műszaki 
előírások nem relevánsak. 
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