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Tájékoztató  
 

 
 

A) Az új általános iskola közbeszerzéséről 
A Kormányhatározatnak (Kormány 1927/2017. (XII. 8.) számú Korm. határozatában a 

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a 

Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításáról) és a képviselő-testületi 

döntésnek megfelelően 2018. május 16-án a Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: 

NSK) részére átadásra kerültek az új általános iskola I. és II. ütemének kiviteli tervei, 

és költségvetési kiírása. 

A közbeszerzési eljárást az átadott tervek alapján az NSK összeállította. Ehhez a 

dokumentációhoz kérték a mellékelt polgármesteri nyilatkozatot. A polgármesteri 

nyilatkozatban szereplő összeg a Kormányhatározat számai alapján került 

meghatározásra. Az NSK a közbeszerzési dokumentációt jóváhagyásra megküldi a 

Miniszterelnökségre. A jóváhagyás után kerül a közbeszerzési eljárás lefolytatásra, 

majd a kivitelező kiválasztására. 

 

B) A szakgimnázium kivitelezésének előkészületeiről 
A Kormány 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Köznevelési 

Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések 

előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról 

(továbbiakban: Korm. határozat), 1. a) pontja alapján a Kormány egyetért a Nemzeti 

Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében Biatorbágyon 

létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítésével. 

A Kormány a biatorbágyi új szakgimnázium előkészítési fázisára 321.927.000 forint 

összeget biztosít a Korm. határozat 2. a. pontjában megnevezett Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglalt előirányzatok terhére. 
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A beruházás előkészítésének felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztériumot jelölte 

ki, az előkészítésre a határidőt 2018. június 30 napjára tűzte ki. 

A 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet alapján a Kormány a megfelelően előkészített, 

kivitelezési tervvel rendelkező beruházások elindítását támogatja. 

Ennek megfelelően az előkészítési fázis az alábbi tételek finanszírozására fordítható: 

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése, 

b) hatástanulmány készítése, 

c) beruházási terv készítése, 

d) tervezési program elkészítése, 

e) költség- és időkalkuláció elkészítése, 

f) helyszínvizsgálat lefolytatása, 

g) beruházási program elkészítése, 

h) beruházási alapokmány és program elfogadása, 

i) tervpályázat lebonyolítása, 

j) településrendezési eszközök elkészítése, 

k) vázlatterv készítése, 

l) jóváhagyási terv készítése, 

m) engedélyezési terv készítése, 

n) engedélyeztetés lefolytatása, 

o) kivitelezési terv elkészítése. 

 

Az NSK értesítése szerint a június 30-i határidő december 31-re módosult. Az 

engedélyes tervek leszállítása szeptember végén fog megtörténni. Ezt követően 

kerül sor az engedélyezésre, és a kiviteli tervek elkészítésére. 

 

 

 

Kérem a tájékoztató elfogadását. 

 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
A tájékoztatást készítette: dr. Szabó Ferenc aljegyző 
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