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ELŐTERJESZTÉS 
 

Sportpark és futópálya megvalósításáról 

Tisztelt Képviselő- Testület! 

Előzmények: 
A Nemzeti Sportközpontok és Biatorbágy Város Önkormányzata Együttműködési megállapodást kötött 
2017 08. 29-én a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportok Program keretében, állami beruházásként 
„D” típusú kondipark, önkormányzati 50 %-os önrésszel pedig 400 m-es futókör megvalósítására. 
Helyszín Biatorbágy, 8743/14, 8743/15 és 8743/17 hrsz-i számú ingatlanok. 
A kondipark állami beruházásként megvalósult és 2018. május 23-án az Önkormányzat részére 
átadásra került. A 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. 

A. Sportpark és futópálya építése terve: 

Az Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával a Nyugati lakópark területére tervezett Sportpark 
és futópálya az alábbiak szerint megvalósulhat még az idei évben: 

A TÉR-KERT Bt. Szepezdi Ildikó táj- és kertépítészmérnök irányításával elkészítette a Biatorbágy, 
8572, 8743/14 és 8743/15 hrsz-ú ingatlanokra tervezett sportpark kivitelezési dokumentációját. A 
tervek alapján egy 400 méteres futókör, egy multifunkciós sportpálya, egy kisgyermekek és egy 
kiskamasz gyermekek által használható játszótér, járdahálózat, parkosítás, parkolók és ezen funkciók 
rendeltetésszerű működtetését biztosító építmény (közvilágítás, ivókutak, parkbútorok…stb.) kerülhet 
kialakításra a területen. 

A futókör teljes körű megvalósítására NSK támogatásával kapunk lehetőséget, oly módon hogy annak 
kb.: nettó 22 millió forintos bekerülési költségére 50 %-os támogatást nyújt 50%-önerő biztosítása 
mellett. Ezen összeg az idei évi költségvetésünkben rendelkezésre áll. 

A fennmaradó bruttó 100 millió forintos bekerülési összegre 70%-os EMMI támogatásra nyújtottam be 
kérelmet, a fennmaradó 30%-os Önkormányzati önerő nyújtásával áll össze a teljes beruházás, 
amelyből a teljes tereprendezés, a multifunkciós sportpálya, a minimál felszereltségű kisgyermek 
játszótér, a járdahálózat és megvilágítás egy része, valamint minimális zöldfelület képzés valósulhat 
meg. A minisztériumi támogatások jellemzően a multifunkciós sportpálya és az alépítményi munkák 
megvalósítására vonatkoznak. 

B. Közbeszerzési eljárásról 

A fentiekben részletett építési tevékenységek nem építési engedély kötelesek, és megfelelnek a helyi 
építési szabályzatban foglaltaknak, azonban a beruházás közbeszerzési eljárás köteles. A 
közbeszerzési eljárás megindításához a támogatások rendelkezésre állása szükséges, melyek 
várhatóan pár héten belül megtörténnek.  



 
A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. torvény (továbbiakban: Kbt.) 53.§. (5)-(6) bekezdése 
lehetőséget ad az Önkormányzatnak, mint Ajánlatkérőnek feltételes közbeszerzési eljárás 
megindítására. A Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése szerinti úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárás 
esetén az Ajánlatkérő még a pályázat benyújtása, vagy a támogatási szerződés megkötését 
megelőzően meghirdeti a közbeszerzési eljárást. Amennyiben az ajánlatkérő mégsem nyeri el a 
támogatást, vagy csak alacsonyabb összegben nyeri el, úgy eredménytelenné nyilváníthatja a 
közbeszerzési eljárást, vagy a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján dönthet úgy is, hogy a lefolytatott 
eljárás eredményeként megkötött közbeszerzési szerződés nem lép hatályba, ha az ajánlatkérő nem 
nyeri el a pályázatot vagy kisebb összegű elfogadása alapja lehet az eredménytelenné nyilvánításnak. 
Az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő 
megkötését hatályba léptető feltételként a szerződésben kikötni [Kbt. 135. § (12) bek.], azonban már a 
felhívásban utalni kell erre a körülményre. 

Mindezek okán kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatására előzetesen hatalmazzon fel annak érdekében, hogy a fentiekben részletezett beruházás 
valóban még az idei évben megvalósulhasson, és a biatorbágyiaknak mielőbb magas színvonalú 
sportolási, kikapcsolódási lehetőséget biztosítson. 

 
Biatorbágy, 2018. július 18. 
 

  Tarjáni István s.k. 
       polgármester 

Mellékletek: 
- átnézeti helyszínrajz 
 

 
Készítette: K. Horváth Mónika 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (VII. 19.) határozata 

Sportpark és futópálya megvalósításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ” Sportpark és futópálya 
megvalósításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az 
alábbi döntéseket hozza: 
 

1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen felhatalmazza a 
polgármestert, hogy TÉR-KERT Bt. Iroda által készített tervek alapján a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 53. § (5) és (6) bekezdése 
szerinti úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárást indítson a Kbt. harmadik rész 
115. § (2) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben „Sportpark és futópálya 
megvalósításáról” tárgyában. 
 

2) A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 

- ……………………….. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  

 
- …………………………… 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  

 
- ……………………………. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  

 
- ……………………………. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  

 
- ……………………………. 
Székhely:  
Cégjegyzékszám: 

 
 
 
Határidő: Azonnal 
Kivitelezésért felelős: Szervezés, Műszaki Osztály 
Felelős: Polgármester 
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