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Előterjesztés 

 
a Nemzeti Szabadidős Egészség - Sportpark Programmal kapcsolatos pályázatról 

 
A BMSK Zrt. december 29-én kelt értesítése szerint Biatorbágy városának pályázatát 
elbírálták, és a döntés értelmében 1 db D típusú sportpark, illetve a lakóparkban 1 db 400 
m-es futókör megépítését támogatják. 
 
A 3 db D típusú sportpark helyszíneire az alábbi helyszíneket tartalmazta a pályázat: 
 

1. Lakópark (8743/14, 8743/15, 8743/17 hrsz),  
2. Kodály tér 
3. Patakpart. 

 
A Nemzeti Sportközpontok 2017. január 11-én kelt levelében foglaltak szerint a pályázónak a 
beruházás előkészítése és mihamarabbi kivitelezése érdekében nyilatkoznia szükséges 
arról, hogy 
  

1. a BMSK Zrt. 2016.12.29. napján kelt tájékoztatása szerinti beruházás megvalósítását 
az önkormányzat elfogadja, azt támogatja, 

2. a pályázati anyagban a beruházás végrehajtására megjelölt ingatlan a programra 
vonatkozó 2016.07.14. napján a BMSK Zrt. honlapján közzétett tájékoztatóban foglalt 
feltételek alapján jelenleg is alkalmas, 

3. amennyiben a pályázatot több ingatlan megjelölésével, több sportparkra nyújtotta be, 
a megjelöltek közül pontosan melyik ingatlanon kívánja a fenti döntésnek megfelelő 
beruházás megvalósítását, 

4. a beruházással kapcsolatban eljárni jogosult önkormányzati kapcsolattartó 
személyére kit jelöl meg. 
 

 
Kérem a tisztelt bizottság és képviselő-testület tagjait, hogy hozzon döntést az ügyben. 
 
Biatorbágy, 2017. január 17. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

  



 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
…/2017. (I. 26.) határozata 

 
a Nemzeti Szabadidős -  Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos pályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Szabadidős -
Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos pályázatról szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, 
 

1. hogy a BMSK Zrt. 2016.12.29. napján kelt tájékoztatása szerinti beruházásnak 
Biatorbágyon történő megvalósulását az önkormányzat elfogadja, azt támogatja, 

2. hogy a pályázati anyagban a beruházás végrehajtására megjelölt ingatlan a 
programra vonatkozó 2016.07.14. napján a BMSK Zrt. honlapján közzétett 
tájékoztatóban foglalt feltételek figyelembe vételével jelenleg is alkalmas a beruházás 
megvalósulására, 

3. a pályázati dokumentumban megjelölt helyszínek közül a sportparkot és futókört a 
Lakópark (hrsz: 8743/14, 8743/15, 8743/17) sz. alatti ingatlanon kívánja 
megvalósítani, 

4. a beruházással kapcsolatban eljárni jogosult önkormányzati kapcsolattartásra Bérces 
László Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztályvezetőt jelöli ki. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. január 27. 
Pályázati ügyintézésért felelős: Kabinet 
Végrehajtásért felelős: Főépítész, Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
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