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ELŐTERJESZTÉS 
 

MLSZ pályaépítési programjában elnyert Iharosi műfüves félpálya kivitelezésével 
kapcsolatos többlet költségekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az MLSZ Országos Pályaépítési Programja kapcsán pályázható 60x40 méretű műfüves 
pálya megvalósítását az Iharosi sportpálya mellé tervezzük. A telepítéséhez szükséges 
feltételeket az önkormányzatnak teljes mértékben önerőből kell biztosítania. A megközelítés, 
parkolás, támfal és egyéb infrastrukturális feltétel biztosításának megtervezésével a Bonum 
Via Kft. lett megbízva, akik az alábbi költségbecslést küldték, amely nem tartalmazza az 
edzőpálya és a kiszolgáló út közötti támfal megépítését, annak közvetlen földmunkáját, 
víztelenítését, továbbá a csereerdősítést.  

 

ELŐZETES ALTERNATÍV KÖLTSÉGBECSLÉS1 - külső 
infrastruktúra 1. ütem 1.B feladat nélkül, új pálya 

környezetében csökkentett első ütemű tartalommal (új pálya 
megkerülő út zúzottkövesen, parkoló gyeprács nélkül, 

meglévő aszfaltút meghagyása) 
 

Feladatrészek nettó MFt 
Útépítés*   1.A (új pálya környezete) 74,00 
    
VÍZI KÖZMŰVEK KIVÁLTÁSA 14,65 
Gáz hálózat 2,37 
Közvilágítás 6,17 
0,4 kV kiváltás 2,36 
20 kV kiváltás 2,76 

Összesen:  102,31 
1 A pontosabb költség meghatározásához a módosított terv elkészítése szükséges.  

 *Nem tartalmazza az edzőpálya és a kiszolgáló út közötti támfal megépítését, annak közvetlen földmunkáját, 
víztelenítését. 

  
Azaz bruttó 129.933.700 forint 

 
*Nem tartalmazza az edzőpálya és a kiszolgáló út közötti támfal 
megépítését, annak közvetlen földmunkáját, víztelenítését, 
csereerdősítést, amely becsléseink szerint 60.066.300 forint.  

 

Így az első ütem megvalósulási költsége: bruttó 190 Mft. 



 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2019. február 14. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
összeállította: Simon Ágnes 
készítette: K. Horváth Mónika 
 
 
 
 
 

„A” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019.  (II. 28.) határozata 

 
MLSZ pályaépítési programjában elnyert Iharosi műfüves félpálya kivitelezésével 

kapcsolatos többlet költségekről 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. az MLSZ pályaépítési programjában elnyert, Iharosi műfüves félpálya kivitelezésével 
kapcsolatosan, bruttó 190 millió forint többlet költséget vállal, 

2. a többlet költséget a 2019. évi költségvetési rendeletben biztosítja. 
 

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

 
„B” határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (II. 28.) határozata 
 

MLSZ pályaépítési programjában elnyert Iharosi műfüves félpálya kivitelezésével 
kapcsolatos többlet költségekről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete nem támogatja az MLSZ pályaépítési programjában 
elnyert, Iharosi műfüves félpálya kivitelezésével kapcsolatos beruházást, a többlet költségek 
miatt. 
 

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