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Előterjesztés 

 
A SPALDING Alapítvánnyal kötött megállapodásról 

 
A Spalding Teológiai Képzésért Alapítvánnyal (továbbiakban: Alapítvány) (2051 Biatorbágy, 
Füzes utca 83/a., képviseli: Pintér Klára titkár) Önkormányzatunk 2015. április 22.-én 
Együttműködési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötött Biatorbágy Város 
Képviselő-testületének 52/2015 (III.26.) határozata alapján, módosítva az eredeti, 2016-ban 
aláírt együttműködési megállapodást.  
A fenti együttműködési megállapodás az Alapítvány kérelmére és a Képviselő-testület 
128/2016. (V.26.) határozata alapján módosításra került. 
 
Az Alapítvány ezidáig az alábbi vállalásait teljesítette: 

- saját költségén megterveztette és kiépíttette a víz, csatorna, tűzivíz és gáz 
közműhálózatokat a 7859/4 hrsz.-ú ingatlanig  

- LED-es közvilágítási hálózat tervét elkészíttette – engedélyezési eljárás van 
folyamatban 

- telekalakítási eljárások a közterület kiszabályozási szélességének biztosítására. 
 
Az Alapítvány fennmaradó vállalásai: 

- Patak utca útépítés és csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervének elkészítése a 
7846 és a 7859/4 hrsz.-ú ingatlanok közötti szakaszon, a tervek engedélyeztetése, 
engedélyezet tervek szerinti kivitelezési munkálatok, 

- LED-es közvilágítási hálózat engedélyeztetése, kiépítése. 
 
Az Alapítvány 2016. november hó folyamán ismételten kérelmemmel fordult az 
Önkormányzathoz. Kérelem az alábbi fő szempontokat tartalmazza: 

- a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztálya megkezdte a 
Patak utca 7805. hrsz ingatlan és Csermely köz (7844/4 hrsz) közötti tervezési 
munkálatait 

- az Alapítvány tervezési feladata a Csermely köz és az Alapítvány (7759/4) ingatlana 
közötti szakasz 

- felmerült a Patak utca Viadukt körforgalommal történő megnyitásának előkészítése 
és a Patak utca mintegy elkerülő úttá történő kialakítása. Ehhez szükséges az 
Alapítványtól a Viadukt körforgalomig eső terület rendezése a 2016-os évben 
elfogadott HÉSZ szabályozás alapján. 

 
A két tervezési folyamat és a Patak utca környezetének rehabilitációja szorosan összefügg, 
mely során meghatározásra kerültek az alábbi főbb paraméterek: 

- az út szilárd burkolatú útként kerüljön kialakításra, 5 méteres szélességben, 
- az ingatlanok felőli szakaszon a későbbiek során egy járda elhelyezésre kerülhessen, 
- csapadékvízelvezető rendszer kialakítása és a patakba történő bevezetése – vízjogi 

engedély köteles. 
 
Az Alapítvány és Önkormányzatunk egyetemlegesen a Georoad 2000 Kft. kérte fel a 
tervezési feladatok elvégzésére. 
 



 
Az Alapítvány kérelmezte a megnövekedett tervezési feladatok valamint azok 
költségvállalása érdekében a jelenleg érvényben lévő és 2017. június 30-ig határidős 
feladatokat tartalmazó „Együttműködési megállapodás” felfüggesztését és egyeztetéseket 
követő – változó műszaki tartalom, költségviselés módosítása – új megállapodás 
megkötését.  
A településfejlesztési bizottság 1/2017. (I.17.) sz. határozatában felfüggesztette az 
érvényben lévő, 2017. június 30. véghatáridőt tartalmazó együttműködési megállapodást, és 
új megállapodás megkötésére kérte fel Feleket.  
Az Alapítvány 2017. január 30-án, valamint  2017. május 05-én benyújtott kérelmében kéri 
az eddigi megállapodásokban meghatározott műszaki tartalom megvalósításának 
mérséklését, ezáltal csökkentve az Alapítvány ezidáig is tetemes anyagi ráfordítását. A 
mérséklés oka az eddigi murvás stabilizált útburkolat helyetti, 5 méter szélességű szilárd 
burkolatot tartalmazó tervdokumentáció megvalósítása.  
Az Alapítvány ezidáig  összesen  28,54 millió Forintot fordított a megállapodásokban 
szereplő kikötések teljesítésére, mely az oktatási központ bekerülési összköltségének több 
mint 10 %-át teszi ki. Az összes eddigi anyagi ráfordítás tükrében kéri az Alapítvány, hogy 
Biatorbágy Város Önkormányzata álljon el az útépítés és csapadékvíz elvezető hálózat  
kiépítésének kötelezésétől, ehelyett  az Alapítvány vállalja , hogy elkészítteti és 
engedélyezteti a szilárd burkolatot tartalmazó útépítési és csapadékvíz elvezetési 
tervdokumentációt bruttó 1.300.000,-Ft-ért a hozzá kapcsolódó hatósági és egyéb járulékos 
költségekkel,  mely jogerős kiviteli tervdokumentációt az önkormányzat részére átad. 
Emellett átadja a már engedélyezett közvilágítási tervdokumentációt, és az elkészült 
közműveket. 
 
A Spalding Alapítvány 2017. június 23-án egy újabb kérelmet nyújtott be, melyben egy új 
javaslatot terjesztett elő. Az Alapítvány, mivel a vállalásait határidőre nem tudja teljesíteni, 
kéri a szerződés megszüntetését, ezzel egyidejűleg 15.3 millió forint összeget fizetne 3 
részletben (2017. december 31-ig, 2018. június 30-ig, illetve 2018. december 31-ig. 
 
Ez az új javaslat az előterjesztés „B” határozati javaslatában kerül megfogalmazásra. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára. 
 
 
Biatorbágy, 2017. június 28. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

„A” határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (VI. 29.) határozata 

A Spalding Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. az együttműködési megállapodás műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítja: 
 Alapítvány kötelezettsége: 

• hiányzó gáz közmű tervezése kiépítése 
• közvilágítás tervezése, engedélyeztetése, kiépítése 
• út (gyűjtő út 5,50m burkolat szélességgel) és csapadékvíz elvezetés 

tervezése és engedélyeztetése 7846 és 7859/4 hrsz között 
• csapadékcsatorna kiépítése 
• út pályaszerkezet megépítése (szegély és alépítmény) szilárd burkolat 

nélkül 
 Önkormányzat kötelezettsége: 

• szilárd útburkolat megépítése kész pályaszerkezeten 
 

2. Alapítvány kötelezettségének teljesítési határideje: 2018.10.30. 
 

3. Alapítvány a megvalósított közmű és út vagyontárgyakat Önkormányzati tulajdonba 
adja: 2018.12.31.-i határidővel 

 
4. a módosított Együtt működési megállapodás aláírására felhatalmazza a 

Polgármestert 
 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály, Szervezés  
 
 

„B” határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (VI. 29.) határozata 

A Spalding Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) a Spalding Alapítvánnyal 2006-ban kötött, és többször módosított Együttműködési 
Megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) közös megegyezéssel megszünteti, 

2) elfogadja a Spalding Alapítvány 2017. június 23-ai ajánlatát, amely 15.3 millió forint 
összegnek a megfizetéséről szól 3 egyenlő részletben: 
2.1. első részlet 5.1 millió forint, 2017. december 31-ig, 
2.2. második részlet 5.1 millió forint 2018. június 30-ig, 
2.3. harmadik részlet 5.1 millió forint 2018. december 31-ig, 

3) felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály  
 



Biatorbágy Város Önkormányzata 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 
 
Tarjáni István polgármester és a Képviselő-testület részére! 

                                                                                 Kérelem 

Tárgy:  A Spalding Alapítvány ( 2051 Biatorbágy, Füzes utca 83/a) és az Önkormányzat közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata a Patak utcai közmű-és útfejlesztési beruházások ügyében. 
 
Előzmények: 
A Spalding Alapítvány és az Önkormányzat között a 2006-ban létrejött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatával 2015-ben új megállapodás történt, az eredeti célok megvalósulása érdekében. 
Ez a megállapodás 2016 július 4-én módosításra került a közvilágítás műszaki tartalma ill. a határidő tekintetében. 
A megállapodásban az Alapítvány teljesített- ill. még hiányzó vállalásai is rögzítésre kerültek, amelyeket  2017.június 
30. határidővel kell teljesítenie.  
Ezekből időközben elvégzésre került: 

- a gázközmű kiépítése a tervek szerint a 7859/4 hrsz-ú ingatlanig  
- a közvilágítás tervezése LED lámpatestekkel, engedélyes tervek 

 
A 2016.nov. 23.-i kérelmében az Alapítvány jelezte, hogy tudomására jutott a Beruházási Osztályon történt 
tervegyeztetés során, hogy olyan változások kerültek az Önkormányzat Patak utcai útfejlesztési koncepciójába, 
amelyek jelentősen befolyásolják az Alapítvány kötelezettség vállalását. Azóta több egyeztető tárgyalás történt a 
felek részéről, ezek után került sor a műszaki tartalom pontosítására és egy új módosító javaslatra a Képviselő-
testület részére. 
  
Az Alapítvány több beadványában is jelezte aggályait  a megváltozott műszaki tartalommal  kapcsolatban, amely 
jelentős többletterhet jelent számára. Az engedélyezett úttervek szerinti stabilizált murva burkolatú út ( 4,50 m) 
helyett, a megnövelt szélességű ( 5,50 m ), aszfaltburkolatú út megépítése meghaladja az Alapítvány teherbírását. A 
teljesített vállalások eddig 28,54 millió Ft költséget jelentettek. 
 
Módosító javaslat: 
A jelenleg érvényes ( 2016.V.26.) megállapodásban leírt kötelezettségek közül az Alapítvány azóta teljesítette: 
- a gáz közműhálózat kiépítését  
 -a LED –es közvilágítás hálózati tervét elkészíttette engedélyezéssel együtt  
 
A hátra lévő út, csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervét és kivitelezését (az új koncepció szerint ) valamint a 
közvilágítás kiépítését 2017.június 30.-i határidővel kellene teljesítenie. 
A megállapodás szerint amennyiben ezt nem tudja megvalósítani a határidőre, késedelmi kötbérként 7,3 millió Ft-ot 
ill. 2018. dec. 31. után még 8 millió Ft meghiúsulási kötbért kell fizetnie. 
 
Mivel az Alapítvány anyagi és egyéb nehézségek miatt ( gázvezeték kiépítés csúszása, a 2007-ben készített és azóta 
lejárt útterv újra érvényesítésének meghiúsulása tervezői hozzájárulás hiányában) ezeket a vállalásait nem tudja 
teljesíteni a határidőre, a következő javaslattal fordul a  Képviselő-testülethez: 

- Az Alapítvány vállalja ennek a 15,3 millió Ft összegnek a megfizetését 3 részletben                            ( 
2017.dec.31, 2018.június 30, ill. 2018.dec.31. határidőkkel) település- fejlesztési hozzájárulás címén.              
A hátralévő munkákra kért előzetes árajánlatok szerint ez az összeg fedezi a munkálatokat, valamint ezzel 
lehetővé válik az Önkormányzat részére a tervezés és kivitelezés összehangolása a Kolozsvári utcától az 
Alapítványig terjedő útszakasz megépítésére. 

 
Kérelmünk méltányos elbírálását kérve, tisztelettel: 
 
2017. június 22.                                                      A Spalding Alapítvány kuratóriuma nevében 
                                                                                                     Pintér Klára 
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