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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Sándor-Metternich kastélyba tervezett tantermek megvalósításával kapcsolatban 

a Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 141/2014. (IX.18.) határozatában 
döntött a Sándor-Metternich kastély ún. TSZ szárnyában új tantermek és tornaterem 
kialakítására készített vázlattervek jóváhagyásáról és a vázlattervek közül a ”B” jelű 
vázlatterv továbbtervezését, a „C” változat szerinti ebédlővel támogatta. 
 
A Kormány a 1086/2014. (II. 28.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: „Program”) keretében 
megvalósításra kerülő tanuszodák, tornatermek és új tantermek beruházója és építtetője az 
NSK legyen. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. és 3. melléklete alapján a Program részeként az 
Ingatlanon köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) valósul 
meg.  
A beruházás állami beruházásként alapvetően központi költségvetési forrásból valósult volna 
meg, amelynek finanszírozásában az Önkormányzatnak is rész kellett volna vállalnia. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2015. (I. 29.) határozatával 
biztosította is az önkormányzat által fizetendő Önerő becsült összegét, bruttó 390.502.473 
forintot. 
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány átvállalta a 
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretösszeg erejéig a beruházás 
költségeinek viselését. 
A beruházás kibővítésével további ütemeket lehet megépíteni, az „A” ütem további 
szakaszait: A.1.1,A.1.2, A.1.3 szakaszokat. 
A beruházás az NSK költségvetésében bruttó 500.000.000, Ft. összeggel szerepel, ehhez 
jön még a további szakaszok megépítése miatt az önkormányzati becsült önerő összege, 
amely bruttó 380.374.143,- Ft. 
 
Összefoglalva: a 2015. július 31-ei Korm. határozat miatt lényegesen nagyobb beruházás 
valósulhat meg az NSK és az Önkormányzat összefogásával. 
 
Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztésben található Együttműködési Megállapodás 
módosításának megtárgyalására és jóváhagyására. 
 
Biatorbágy, 2015. szeptember 10. 
  

Tisztelettel: 
 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 



 2 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (IX. 24.) határozata 

A Sándor-Metternich kastélyba tervezett tantermek megvalósításával kapcsolatban 
a Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) kötött együttműködési megállapodás 

módosításáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1) az alábbiakban módosítja a 10/2015. (I. 29.) önkormányzati határozatát: 
 
A határozat I. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„a Sándor-Metternich kastélyba tervezett iskola beruházás megvalósításához 
szükséges becsült önerő összegét bruttó 380.502.473,- forintot a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja.”  
 
A módosítás oka: a 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontja; 
 

2) elfogadja a Nemzeti Sportközpontokkal kötött Együttműködési Megállapodás 
módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 
Együttműködési Megállapodás módosításának megkötésére, a Jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
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