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ELŐTERJESZTÉS 

 
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 lett betervezve.  
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. Ehhez teszi hozzá az 
alapítvány a bekerülési költség fennmaradó részét. 
Az Alapítvány 2020. július 22-én kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 
pályázati anyag egyelőre várólistára került. Az október 16-án megküldött levelükben kérik az 
önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy fenntartja-e jelentkezését a jövő évi 
programra, illetve, hogy a korábbi 4.500.000 Ft-os pályázati önrész összegét 5.200.000 Ft-ra 
növelten tudja-e vállalni. 
 
A fent leírtak értelmében, legkorábban – ha a pályázati költség továbbra is rendelkezésre áll 
– a sportpálya a 2021/2022. évben valósulhat meg.  
A pályázatban megvalósítandó pálya maximális mérete 6x12 m, azaz 72 m2, műfüves 
kialakítású, labdafogó hálóval ellátott. A pályázati támogatás olyan konstrukciót foglal 
magában melynek tartalma: 

- töltetlen műfüves sportpálya, melynek felfestései alkalmasak a következő sportágak 
gyakorlására: röplabda, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, tenisz és tollas. 

- labdafogó hálóval a teljes felülete lefedett. 
- Pálya tartozékok: 2 db 200 cm, 170 cm kapu, 2 db gyermek kosárlabdapalánk,1 db 

árnyékoló háló, 1 db állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez,1 db hosszanti 
háló zsinórlabdázáshoz. 

 
Mivel az óvoda mindennapi 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 egy 155,5 m2 gumiburkolatos pálya épült volna, 4 m magas 
labdafogó hálóval a pálya körül. A tervek szerinti m2-re kértünk árajánlatokat, mivel a 
terület kihasználtsága így optimális. 

Előnye:  
- egyszerűen és költséghatékonyan karbantartható 
- fejlesztéshez használt játszóeszközök jól használhatóak rajta, gurul a labda és 

lehet motorozni is. 
- Különböző sportok felfestése könnyen megoldható 
- Élettartalma duplája a műfüves pályának 8-12 év. 



 
Hátránya:  

- magasabb a költsége a műfüves pályánál.   
- A kapott árajánlat nem tartalmazza azokat a felfestéseket, kiegészítő eszközöket, 

mint a pályázatban elérhető konstrukció. 
 

Becsült bekerülési költség, bruttó: 15.000.000,- Ft 
 

2) A másik verzió, saját költségen műfüves pálya építése 155,5 m2 területen, 
kihasználva terület adottságait, 4 m magas labdafogó hálóval a pálya körül. 
 

Előnye:  
- Alacsonyabb a kivitelezési költsége a gumiburkolatos pályánál 
- Töltetlen műfüves pálya, karbantartása egyszerű 
- A háromrétegű töltetlen műfüvön, amit óvodák multifunkcionális sport 

gyakorlására fejlesztettek, jól használhatóak a labda eszközök és kismotor. 
 
 

Hátránya:  
- Karbantartásához külön eszköz megvétele ajánlott 
- Felfestések idővel lekopnak, a szálirányok miatt nem jól látható, a gyártó 

javaslata, hogy színes műfű bevágásokkal lehetne a különböző sportágak 
vonalait jelölni, de ez az árat megnövelheti. 

- Élettartalma a műfűnek 4-6 év. 
       
Becsült bekerülési költsége, bruttó: 12.000.000,- Ft. 
 
A speciális műfüves pálya és a gumiburkolatos pályára kapott árajánlatok nem tartalmazták 
a tartozékok árát, azaz a hálók és kosárpalánk árát. Ezzel a költséggel még számolni kell. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet mérlegelje az alábbi lehetőségeket: 

1) Az Önkormányzat fenntartja a jelentkezését az Ovi-Sport Alapítvány által kiírt 
pályázaton a megnövelt pályázati önrész 5.200.000 Ft vállalásával 

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

3) A 2020. évi költségvetésben 15.000.000,- Ft keretösszeget biztosít gumiburkolatos 
pálya építésére. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 
meghozatalára! 
 
Biatorbágy, 2020. október 14. 
 
 
       Tarjáni István s.k. 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
„A1” 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020 (X. 1.) határozata 
 

Biatorbágyi új óvodához tartozó sportpálya építéséről 
Nemzeti Ovi-Sport pályázat fenntartásáról 

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

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete fenntartja a jelentkezését az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton a Nagy utca 29. sz. alatt épülő új 
óvodához tartozó sportpálya építésére, 

2. a kivitelezéshez szükséges önerőt, bruttó 5.200.000 Ft-ot a 2021. évi 
költségvetésében biztosítja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat megtételére. 
 

Határidő: 2020. november 15. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály, Kabinet, Pénzügy 
 
 
 

„A2” 
 

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

 
Biatorbágyi új óvodához tartozó sportpálya építéséről 

Nemzeti Ovi-Sport pályázat fenntartásáról 
 

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

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványhoz 
benyújtott, a Nagy utca 29. sz. alatt épülő új óvodához tartozó sportpálya 
építésére vonatkozó pályázatát visszavonja, 

2. felhatalmazza a polgármestert a lemondó nyilatkozat megtételére. 
 

Határidő: 2020. november 15. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Kabinet  
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
  



 
„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 tervek elkészíttetésére és a kivitelezési 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 kivitelezési Vállalkozói szerződés megkötésére. 

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



Feladó : Nagy Ramóna <ramona.nagy@ovi-sport.hu>

Tárgy : A 2021/2022-es "Nemzeti Ovi-Sport Program" elnevezésű pályázati jelentkezés fenntartása

Címzett : Nagy Ramóna <ramona.nagy@ovi-sport.hu>

Zimbra miklos.krisztina@biatorbagy.hu

A 2021/2022-es "Nemzeti Ovi-Sport Program" elnevezésű pályázati jelentkezés fenntartása

P, 2020 okt. 16, 15:14

1 melléklet

Tisztelt Pályázó!

Ahogyan azt már korábban jeleztük, a 2020/2021-es „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban a kuratóriumi döntés értelmében az Önök beadott pályázata várólistára került. A 2021/2022-es pályázat kiírása megtörtént, melynek elbírálása

során a várólistás pályázók mindenképp elsőbbséget élveznek, így kérem, hogy jelezzenek vissza számunkra 2020. november 15-ig, hogy továbbra is fenntartják-e jelentkezésüket a jövő évi programra, számíthatunk-e beadott
pályázatukra.
Kiegészítő információ az Önök számára, hogy a pályázati önrészt az újonnan kiírt pályázatunkban az építőiparban bekövetkezett árváltozásokkal összhangban kénytelenek voltunk megemelni, így a szükséges önrész 5.200.000 Forint.

Válaszukat előre is nagyon szépen köszönjük!

A jövőbeni együttműködésben bízva,

Nagy Ramóna
IRODAVEZETŐ – PROJEKTMENEDZSER
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Telefon: (+36 30) 968 4362
E-mail: ramona.nagy@ovi-sport.hu
Web: www.ovi-sport.hu

Jelen e-mail tartalma kizárólag a címzettre tartozik és bizalmas információkat tartalmaz, amelyek harmadik személy részére ki nem adhatóak. Terjesztése, másolása, vagy a benne foglalt információk más
személy részére történő kiadása szigorúan tilos.
This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Dissemination, distribution
or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, is prohibited.

Mentes a vírusoktól. www.avg.com
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