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TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Városi Sportcsarnok fejlesztés aktuális helyzetéről 
 
 
Tisztelt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság! 
 
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. november 22-én Füzy András a SZÉCHENYI KOSÁRLABDA AKADÉMIA 
Sportegyesület elnöke az alábbi tájékoztatást adta: 
Az első ütem (parkoló, járda, lehatárolás, közvilágítás, stb.) megvalósítása megtörtént, 
ennek műszaki átadás-átvétele is lezajlott. 
A kiviteli tervek felülvizsgálata, racionalizálása, a módosult jogszabályok szerinti áttervezése 
megtörtént. 
A várható megvalósítási összeg miatt az SFP módosítását a kirendelt igazságügyi szakértő 
bevonásával az MKOSZ és az EMMI jóváhagyta, a jogerős határozat szeptember hónapban 
kiadásra került. 
A kivitelezés lebonyolítása és az elszámolás megkönnyítése érdekében a beruházás 
elszámolását nettó összeg alapúra kellett megváltoztatni. Ennek a jóváhagyása is 
megtörtént. 
A kivitelező kiválasztására vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás lezárultával ez év 
decemberében folytatódhat a beruházás megvalósítása. 
 
Kérem a Városi Sportcsarnok aktuális helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadását. 
 
 
Biatorbágy, 2021. november 22. 
 
       Tarjáni István s.k. 
           polgármester 
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