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TÁJÉKOZTATÓ 
 

A 16 tantermes iskolával kapcsolatban hozott kormánydöntésről 
 

A Kormány 1578/2019. (X. 15.) számú Korm. határozatában döntött a Nemzeti 

Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló 

Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról az alábbiak 

szerint: 

A Kormány 

1. egyetért a Biatorbágyi Általános Iskola (a továbbiakban: Beruházás) kormányzati 

magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás 

szerinti Biatorbágy belterület 452/3 és 452/4 helyrajzi számú ingatlanokon, 

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek 

a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. 

törvény 4. § (7)-(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Biatorbágy Város 

Önkormányzatát mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonosát 

illetik meg térítésmentesen,  

b) az Érdi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek; 

3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható 

kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja 

szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható 

kötelezettség összegét 7 632 436 516 forintban határozza meg; 

 

Korm. határozat további pontjai főleg a pénz átcsoportosításáról szólnak az állami 

költségvetésben.  

A Beruházás megvalósító építtetője az állami magasépítési beruházások megvalósításáról 

szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló 

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 

 

A BMSK Zrt. ajánlatkérő által lefolytatott „Iskola építés Biatorbágyon vállalkozási szerződés 

alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján, a Beruházás kivitelezésére a BMSK Zrt., mint 

Megrendelő és a FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 



 
217.; cégjegyzékszám: 07-10-001445; adószám: 25308673-2-07; képviseli: Schmidt Zoltán 

vezérigazgató) mint a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó (a továbbiakban: 

„Vállalkozó”) vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötöttek. 

 

 

A munkaterület átadása 2019. október 29-én történt meg, az alapkőletétel 2019. november 

11-én. 

 

Kérem, a T. Bizottságot, és Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására. 

 

 

Biatorbágy, 2019. november 18.  

 

Tarjáni István s.k. 

Polgármester 

 

 

 

 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző 
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