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Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról 
 
 
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.  
 
A Megállapodás 6. pontja kimondja: 

„6. Az Alapítvány kijelenti, hogy a továbbiakban vállalja legkésőbb 2016. dec. 31. 
határidővel az alábbi munkák elvégzését: 
6.1 a hiányzó gázközmű kiépítést a tervek szerint a 7859/4 hrsz.-ú ingatlanig, 
6.2 az út és csapadékévíz-elvezetés engedélyezési tervek elkészítése a 7846 és a 7859/4 

hrsz-ú ingatlanok közötti szakaszon, a tervek engedélyezetése és az engedélyezett 
tervek szerint megépítése, hatósági átadása 

6.3 közvilágítás tervezése, kivitelezése.” 
 
Az Alapítvány annak érdekében, hogy fenti Megállapodásban foglaltakat teljesítse, elindítaná 
a 0170/3 illetve a 749/3 hrsz.- Patak utca 7846-7859/4 hrsz.-ú ingatlanok közötti szakaszán a 
közvilágítás tervezését, majd engedélyeztetést követően a kiépítését.  
 
A Biatorbágy Város közvilágításának fejlesztése 2016. évben tervezés alá kerül, ezért 
célszerű ezen fejlesztésnek megfelelő közvilágítás megépítését kezdeményezni az 
Alapítvány felé. 
A fentiek alapján a Patak utca Alapítvány által tervezendő valamint kiépítendő szakaszának 
közvilágítás tervezésénél javasoljuk, hogy a Város közvilágítás rekonstrukciós terveinek 
megfelelően LED-es lámpatestek tervezése és kivitelezése valósuljon meg. 
 
A Patak utca Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonában van (0170/3 hrsz.-ú 
ingatlan, művelési ága: kivett út, 749/3 hrsz.-ú ingatlan művelési ága: kivett közterület), így 
az Alapítvány a Megállapodás 6. pontjában foglaltakat abban az esetben tudja biztosítani, 
amennyiben Biatorbágy Város Önkormányzata meghatalmazást ad Alapítvány részére az 
érintett terület(ek)en történő fejlesztések megrendelésében és kivitelezésében. 
 
Továbbá miután a 2015. április 22.-én az Önkormányzat és az Alapítvány által megkötött 
Megállapodás nem rendezi az Alapítvány által kiépítendő út, csapadékcsatorna, közvilágítás 
tulajdon viszonyainak rendezését, a megállapodást szükséges ezen irányban is 
módosítani, úgy hogy  

- az Alapítvány a megépített utat, közvilágítást és csapadékcsatorna kiépítést és az 
engedélyezési eljárást –út esetén forgalomba helyezési engedély, csapadékcsatorna 
esetén üzemeltetési engedély, közvilágítás fejlesztés esetén vezetékjogi engedély - 
követően térítésmentesen Biatorbágy Város Önkormányzat tulajdonába adja 

- Biatorbágy Város Önkormányzata pedig köteles az Alapítvány által megépített utat, 
közvilágítás aktív elemeit (passzív elemeket az Elmű Hálózati Kft. részére kell átadni) 
és csapadékcsatornát átvenni és azt üzemeltetni. 

 



 
A fenti módosítások mind a kivitelezés várható költségét mind pedig annak futamidejét 
módosítják, ezért az Alapítvány megállapodás szerinti határidejét javasoljuk 2017. június 30.-
ra módosítani. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalában. 
 
 
Biatorbágy, 2016. május 6. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

  



 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (V. 26.) határozata 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Spalding Alapítvánnyal megkötött Együttműködési Megállapodást módosítja, 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, a Jegyzőt az 

ellenjegyzésre. 
(Az Együttműködési Megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 
  
 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházás 
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