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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. Projekt bemutatása: 

 
A Biatorbágy, 8572, 8743/14 és 8743/15 hrsz-ú ingatlanokra tervezett futókör 
megvalósítása műszaki okok miatt ellehetetlenült. A Nemzeti Sportközpontok és 
Biatorbágy Város Önkormányzata között 2018 05. 23-án létrejött megállapodás 
szerint a Felek a Beruházást megvalósultnak tekintették és lezárták. 
 
Támogatási kérelmet nyújtottam be az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a 
továbbiakban: EMMI) annak érdekében, hogy az érintett Ingatlanokon az elkészült 
tervek szerint a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program (továbbiakban: 
Program) keretén kívül, egyénileg a játszóteret és kapcsolódó infrastruktúrát 
megépíthessük, majd ezt követően köré az elmaradt futópályát (továbbiakban: 
Projekt). 
 
Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony 2018. augusztus 16. napján kelt 
levelében arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről 70 
millió Forint forrás tárgybani projekt megvalósításához elkülönítésre és az EMMI 
részére átadásra került, amely minisztérium sportlétesítmény fejlesztési főosztálya a 
támogatási szerződés előkészítését megkezdte. 
 
Az egyeztetéseket követően - tekintettel arra, hogy a Program keretén kívüli 
beruházás becsült értéke a futópálya becsült értékért jelentősen meghaladja, a 
Programra irányadó egyes főszabályoktól eltérő, a Beruházásra szabott és a 
racionális megvalósítást biztosító egyedi szabályokat figyelembevételével a Nemzeti 
Sportközpontokkal kötendő együttműködési keretében a Projekt egy beruházásként 
készült el. 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a kiválasztott Greenturf Sport Kft. és 
Kilaterker Kft. közös ajánlattevők a beruházást megvalósították. 
 
 

II. A megépült Sportpark működtetése 



 
 
A megépült Sportpark ünnepélyes átadása (2019. szeptember 21.) után döntést kell 
hozni a beruházás működtetésére. 
Javaslom, hogy a Sportpark üzemeltetője a Viadukt Nonprofit Sport Kft. legyen, a 
Városgondnokság bevonásával.  
A Városgondnokság látja el a zöld terület, és a játszótér gondozását, a Viadukt 
Nonprofit Sport Kft. üzemelteti a Sportparkot: 

- nyitás-zárás 
- használati rend betartása 

 
A nyitvatartási rendre az alábbi javaslatot teszem: 
 

- rekortán multifunkciós pálya: hétfőtől szombatig 8 – 20 óra, vasárnap 8 – 16 
óra, 

- futókör, játszótér használata időben nem korlátozott. 
 
Az Üzemeltetési Szerződés pótanyagként kerül megküldésre. 
 
Fentiek miatt kérem a T. Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Biatorbágy, 2019. szeptember 13. 
 

  Tarjáni István s.k. 
       polgármester 

 
 
 
 
 
 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (IX. 26.) határozata 

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1)  a Sportpark üzemeltetésével megbízza a Viadukt Nonprofit Sport Kft-t, 
2) a Viadukt Nonprofit Sport Kft. a Városgondnokság bevonásával üzemelteti a 

Sportparkot, 
3) a Sportpark nyitvatartási rendje: 

rekortán multifunkciós pálya: hétfőtől szombatig 8 – 20 óra, vasárnap 8 – 16 
óra, 
futókör, játszótér használata időben nem korlátozott. 

 
(Az Üzemeltetési Szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
 


