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ELŐTERJESZTÉS 
 

a biatorbágyi új óvodához tartozó sportpálya építéséről 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Biatorbágy, Nagy u. 29., 452/1. hrsz-ú ingatlanon épülő új óvoda tervezése során, az 
épület mögötti területre gumiburkolatos sportálya került elhelyezésre 
Az építés megkezdése előtt a költségcsökkentés érdekében a gumiburkolatos sportálya a 
közbeszerzési kiírásba nem került be, így jelenleg nem része a kivitelezésnek. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata az Ovi – Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett 
„Nemzeti Ovi – Sport Program” címen pályázatot nyújtott be a Nagy u .29. szám alatt épülő 
új óvodához tartozó sportpálya építésének támogatására 2019. évben.  
A pályázat kiíró által megépítendő sportpálya építéséhez az Önkormányzat által biztosítandó 
önerő bruttó 4.500.000,- Ft. Ehhez teszi hozzá az alapítvány a bekerülési költség 
fennmaradó részét.  
Az Alapítvány 2020. július 22-én kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 
pályázati anyag egyenlőre várólistára került. 
A fent leírtak értelmében, legkorábban a sportpálya –  ha a pályázati költség továbbra is 
rendelkezésre áll – a 2021/2022. évben valósulhat meg. 
A pályázatban megvalósítandó pálya maximum mérete 7x14 m, azaz 98 m2, műfüves 
kialakítású, labdafogó hálóval ellátott. 
 
Mivel az óvoda minden napi életében szerepet játszik a rendszeres testmozgás, a különböző 
fejlesztések, így a tornatermen kívül nagy hasznát venné az óvoda a sportpálya idei évben 
történő megépítésének.  
Ezért a Műszaki osztály megvizsgálta az eredeti tervek szerinti gumiburkolatos sportpálya, 
illetve ugyanazon négyzetméter alapterületen műfüves pálya kiépítésének költségeit. 
 

1) Az eredeti tervek szerint 155,5 m2 gumiburkolatos pálya labdafogó hálóval: 
Előnye:  

- egyszerűen és költséghatékonyan karbantartható 
- fejlesztéshez használt játszóeszközök jól használhatóak rajta 

Hátránya:  
- magasabb a költsége a műfüves pályánál 

 
Becsült bekerülési költség, bruttó: 18.000.000,- Ft 
 

2) Műfüves pálya 155, 5 m2 területen, labdafogó hálóval: 
Előnye:  

- alacsonyabb a kivitelezési költsége a gumiburkolatos pályánál 
Hátránya:  

- kvarchomokos leterhelés szükséges a műfűre, melyet a gyerekek a használat 
után a cipőjükkel behordanak az épületbe 

- karbantartása hosszú távon költségesebb (homok cseréje), tisztítása is 
nehézkesebb. 

       



 
Becsült bekerülési költsége, bruttó: 12.000.000,- Ft. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet mérlegelje az alábbi lehetőségeket: 

1) Az Önkormányzat fenntartja a jelentkezését az Ovi-Sport Alapítvány által kiírt 
pályázatán.  

2) A 2020. évi költségvetésben 12.000.000, - Ft keretösszeget biztosít műfüves pálya 
építésére 

3) A 2020. évi költségvetésben 18.000.000,- Ft keretösszeget biztosít gumiburkolatos 
pálya építésére. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 
meghozatalára! 
 
Biatorbágy, 2020. szeptember 23. 
 
 
       Tarjáni István s.k. 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
„A” 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020 (X. 1.) határozata 
 

a biatorbágyi új óvodához tartozó sportpálya építéséről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a biatorbágyi új óvodához tartozó 
sportpálya építéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
Biatorbágy Város Képviselő – testülete fenntartja a jelentkezését az Ovi-Sport Alapítvány 
által kiírt pályázaton. 

 
Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 

 
„B” 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020 (X. 1.) határozata 
 

biatorbágyi új óvodához tartozó sportpálya építéséről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a biatorbágyi új óvodához tartozó 
sportpálya építéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1) Nagy u. 29. szám alatti ingatlanon épülő új óvodához tartozó, műfüves sportpálya 
építésére a 2020. évi költségvetésben 12.000.000, - Ft keretösszeget biztosít. 

2) Felhatalmazza a Polgármestert a sportpálya idei évben történő megépítéséhez 
szükséges Vállalkozói szerződés megkötésére. 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 

„C” 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020 (X. 1.) határozata 

 
biatorbágyi új óvodához tartozó sportpálya építéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a biatorbágyi új óvodához tartozó 
sportpálya építéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1) Nagy u. 29. szám alatti ingatlanon épülő új óvodához tartozó, gumiburkolatú 
sportpálya építésére a 2020. évi költségvetésben 18.000.000, - Ft keretösszeget 
biztosít. 

2) Felhatalmazza a Polgármestert a sportpálya idei évben történő megépítéséhez 
szükséges Vállalkozói szerződés megkötésére. 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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