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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Biatorbágyon létesítendő új 16 tantermes általános iskola építéséről 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata a Biatorbágy, Kálvin tér 4. (452 hrsz-ú) számú ingatlanon 

kialakításra kerülő 16 tantermes általános iskola I. ütem kiviteli terveinek elkészülte után, 

2016. január 11. napján a II. ütem építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére 

Vállalkozási szerződést kötött a Leták és Tamás Építésziroda Kft-vel. A szerződésben 

elkészült engedélyezési tervekben foglaltak alapján a II. ütem építésére vonatkozó építési 

engedély az engedélyező hatóság PE-06/OR/40-2/2017 iktatószámú értesítése alapján 

fellebbezés hiányában 2016. december 7. napján jogerőre emelkedett. 

 

A Kormány 1927/2017. (XII. 8.) számú Korm. határozatában a Nemzeti Köznevelési 

Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola 

beruházás megvalósításáról döntött az alábbiak szerint: 

A Kormány 

1. egyetért a Biatorbágy településen megvalósuló új iskolaépület létrehozására irányuló 

beruházási program (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával; 

2. egyetért azzal, hogy 

a) a Beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen, 

b) a Beruházás a 2017., 2018. és 2019. években – a tranzakciós illetéket és 

kincstári díjakat magában foglalva – összesen 4 316 429 000 forint központi 

költségvetési forrásból valósuljon meg; 

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat 

címet a 62. Biatorbágyi Általános Iskola beruházása alcímmel egészíti ki; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: azonnal 



 
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a 

nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon 

a) a 2017. évben szükséges 204 801 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat 

cím, 62. Biatorbágyi Általános Iskola beruházása alcím javára, 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: azonnal 

b) a 2018. évben szükséges 2 048 008 000 forint biztosításáról a Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVII. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára, 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: a felmerülés ütemében 

c) a 2019. évben szükséges 2 063 620 000 forint forrás biztosításáról a 2019. évi 

központi költségvetésben,a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során 

5. a Beruházás ütemezett megvalósítása érdekében az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) 

pontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti fejlesztési miniszter részére 

felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a 2018–2019. évek 

vonatkozásában legfeljebb a 4. pont b) és c) alpontjában meghatározott összegek 

erejéig; 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: folyamatos 

6. mentesíti az NSK-t a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 

szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. 

pontjában foglalt tilalom alól. 

 

Kérem, a T. Bizottság, és Képviselő-testület döntését, az új általános iskola építéséről hozott 

Korm. határozat megerősítéséről és az elkészült tervek alapján a Biatobágy, Kálvin tér 4. 

(452 hrsz-ú) számú ingatlan helyének kijelöléséről, és a beruházás elindításának 

támogatásáról. 

 

Biatorbágy, 2017. december 12. 

 

Tarjáni István s.k. 

Polgármester 
 

  



 
 

 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (XII. 14.) határozata 

A Biatorbágyon létesítendő új 16 tantermes általános iskola építéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1) Az 1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozat 1. és 2. pontjainak megfelelően támogatja a 
Biatorbágyon létesítendő új 16 tantermes általános iskola építését; 
 
 

2) a 16 tantermes általános iskola helyének kijelöli a korábban a Biatorbágy Város 
Önkormányzata által megrendelt kiviteli tervek alapján a Biatorbágy, Kálvin tér 4. 
(452 hrsz-ú, Szily –Fáy kastély hátsó udvara) számú ingatlant; 
 
 

3) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás megvalósításában felelősként 
kijelölt Nemzeti Sportközpontokkal együttműködjön. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

 


