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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztató Városi Sportcsarnok aktuális helyzetéről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (II.25.) számú 
határozatában Városi Sportcsarnok építéséről döntött. 
Helyét a Sándor-Metternich kastély mögötti területen jelenleg a Biatorbágy 110/2 hrsz.-ú 
ingatlanon jelölte ki. 
Ehhez biztosította a 70 %-os TAO támogatással épülő csarnok költségvetésének 30 % önerő 
részét. 
Megkezdődött a tervezés, engedélyeztetés. 
Közbeszerzés kiírása után a beérkező árajánlatok és a rendelkezésre álló pénzeszköz 
különbsége miatt a terveket átdolgozták, műszaki tartalmat csökkentették a Képviselő 
testület 48/2019.(III.19.) határozata alapján. 
2020 nyarán megkezdődött az ingatlanon a tereprendezés és a Sportcsarnok és az 
Általános Iskola működését is szolgáló utcai parkolók, járda kiépítése a Rákóczi utcában és 
a Petőfi utcában is zárt csapadékvíz rendszer kialakításával. 
  
2021. október 21-én Füzy András a SZÉCHENYI KOSÁRLABDA AKADÉMIA Sportegyesület 
elnöke az alábbi tájékoztatást adta: 
1. A beruházás első üteme lezárult, a kiviteli tervek frissítése és az által történő költsége 
hatékony áttervezése megtörtént. Ezután a piaci árak ismert és nagyfokú növekedése miatt 
a pályázati értéknövelést kellett végrehajtanunk a plusz fedezet megteremtése végett. 
Az igazságügyi szakértő által jóváhagyott módosítás miután elkészült megkezdtük a 
kivitelező kiválasztásának jogi és műszaki előkészítését. 
 
2. A projekt versenytárgyalásos pályáztatás folyamatában tart, jelenleg zajlik a legjobb 
ajánlattevő kivitelező kiválasztása, amely körülbelül november közepére fog lezárulni. 
 
3. A kivitelező kiválasztása és szerződéskötés után ebben az évben folytatódni fognak a 
munkálatok, és a pályázat szerint előírt határidőn belül használatbavételi engedéllyel fog 
rendelkezni a sportcsarnok. A végső határidő 2023-06-30 az Emmi által elfogadott törvényi 
határidő szerint. 
 
Kérem a Városi Sportcsarnok aktuális helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadását. 
 
 
Biatorbágy, 2021. október 22. 
 
       Tarjáni István s.k. 
           polgármester 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 



 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2021. (X. ….) határozata 

Tájékoztató a Városi Sportcsarnok aktuális helyzetéről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Tájékoztató a Városi Sportcsarnok 
aktuális helyzetéről” szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja, és az 
alábbiakat határozza:  
 

1.  a Városi Sportcsarnok aktuális helyzetéről szóló beszámolót a tájékoztatásban 
foglaltak alapján elfogadja. 

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


	Előlap az előterjesztéshez
	tajekoztato_a városi sportcsarnok_aktuális_helyzetéről

