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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Spaldig Alapítvány kérelmével összefüggő kérdésekről 
 

Előzmények:  
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata 2006. július 31-vel Együttműködési megállapodást 
kötött a Spalding Teológiai Képzését Alapítvánnyal. 
Az Együttműködési megállapodás célja: a Biatorbágy Patak utca 7859/4 hrsz.-ú ingatlanra 
az Alapítvány által tervezett oktatási–központ célú beruházás megvalósulásának az 
Önkormányzat ingatlanfejlesztési szempontjaival való együttes érvényesülése érdekében 
elősegítsék a Biatorbágy Patak utca közmű- és útfejlesztési koncepciójának megvalósulását. 
 
A fenti célok megvalósulása érdekében az Alapítvány – az Együttműködési 
megállapodásban - kijelentette hogy 

 saját költségén elkészíti a Biatorbágy, Patak utca 7859/4 hrsz.-ú ingatlanig történő út 
kialakítására vonatkozó vázrajzot 

 beszerzi a Biatorbágy Patak utca 7859/4 hrsz.-ú ingatlani megvalósult útszakaszt 
érintő telekalakításaira vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatokat, a módosítások 
bejegyezteti az illetékes földhivatalba és viseli a telekalakításokkal kapcsolatos 
költségeket 

 előkészíti a Patak u. közmű és útberuházására irányuló pályázati dokumentációkat 

 vállalja Biatorbágy, Patak utca 7859/4 hrsz. ú ingatlanig tartó útszakasz beruházási 
költségeinek előfinanszírozását, amelyet az erre irányuló pályázat sikertelensége 
estén önerőből történő fejlesztésnek fogad el. 

 
Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza, hogy a fenti vállalásokat az Alapítvány az 
aláírástól számított 2 évre irányozza elő és annak további fenntartásáról vagy 
megszűntetésére közösen döntenek Felek.  A Megállapodásban a Patak utca 7859/4 hrsz-ig 
terjedő útszakasza szerepel, mely megközelítőleg 700 méter hosszú.  
 
Az Együttműködési Megállapodás aláírásától eltelt időszakban nem került újratárgyalásra, 
így annak tartalma egyik fél részére sem kötelező érvényű.  
 
A Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány 2007. évben építési engedélyt kapott, hogy a 
Patak utca 7859/4 hrsz.-ú ingatlanon 1108 m2 beépített bruttó alapterülettel, 2033 m2 
hasznos alapterülettel oktatási központot és konyha-étkező épületet építsen. 
Az építési engedélyben a használatba vételi engedélyezési eljárás megindításának 
feltételeként előírásra került, hogy az önkormányzat a közművek, útépítés, felszíni 
csapadékvíz elvezetés, engedélyezési és kiépítési költségeit nem vállalja fel, a felmerülő 
költségek teljes mértékben az építtetőt terhelik.  
A Nemzeti Közlekedési Hatóság használatba vétel feltételeként előírta, hogy a Patak utcai 
hídtól az Alapítvány ingatlanáig (kb. 200 méteres útszakasz) a közlekedési hálózat és 
felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítésnek, közútkapcsolat forgalomba helyezésének meg 
kell történjen. 
Az építési engedélyezési eljárás során a Közútkezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel 
került kiadásra:  

- A Patak utcai hídtól a Spalding Alapítvány tulajdonában lévő telekig az alábbi 
munkálatokat kell elvégezni az építtetőnek a benyújtott tervek alapján:  
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1. Mikroline Kft terve szerinti stabilizált (murva) út burkolat építése, Spalding ingatlan 
tervezett kapubejárójának  

2. 7859/3 hrsz.-ú magánút csatlakozása az I. ütemben kerül kialakításra a 0+665,24 
km szelvényben stabilizált (murva) burkolattal 

 
 
A Spalding Alapítványa 2014-ben a kiadott építési engedély módosítását kérelmezte. 
Budakeszi Város Jegyzője az építési engedélyt módosította, és négy ütemre bontotta az 
építési engedélyt. 
Az Alapítvány az I. ütemre szeretne használatbavételi engedélyt kérni (oktatási épület fszt-
előadók, tantermek, tanszéki szobák, könyvtár, konyha-étkező, wc-mosdók, nettó alapterület 
784,09 m2). A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a közút kezelőjének és a 
tulajdonosának hozzájárulása. 
 
A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján kizárólag az összes közmű megléte (HÉSZ 
előírás), a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és az közút forgalomba helyezése után 
adható ki a használatba vételi engedély. Ezeket a feltételeket a Spalding Alapítvány vállalta, 
hiszen csak ezen feltételek teljesülésével vált beépíthető ingatlanná 7859/4 hrsz-ú ingatlan. 
 
Az alapítvány a közterülettel és közműfejlesztéssel kapcsolatban az alábbi beruházásokat 
végezte el a Csermely köztől az Építtető ingatlanáig terjedő szakaszra tekintetében: 
 
Beruházás megnevezése Ráfordítás 

Patak utca érintett közterület sávjának kiszabályozása, 
telekalakítások, vázrajz, földhivatali eljárások költsége 
 

1.500.000 Ft 

Tervezési költségek (víz, csatorna, tüzivíz, elektromos, gáz, út és 
és csapadékvíz  

6.200.000 Ft 

 
Közmű építési költségek – víz, szennyvíz csatorna, tüzivíz, 
elektromos 

 
3.600.000 Ft 

 
Közmű fejlesztési hozzájárulás 

 
6.100.000 Ft 

Eddigi ráfordítás:         17.400.000 Ft 
 
Sajnos időközben az út és csapadékvíz építésére vonatkozó engedélyek hatályukat 
vesztették, ezeket újra be kell nyújtani engedélyezésre, melyek az elmúlt időszak jogszabályi 
változásai miatt felülvizsgálandóak.  
 
Az Együttműködési Megállapodásban szereplő vállalásokból az Alapítvány jelen időtartamig 
az alábbiakat nem teljesítette: 

- a gáz gerincvezeték tervezése, kiépítése a Csermely köztől az építtető ingatlanáig. 
-  csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
- valamint a Patak utca terveknek megfelelő (murvás) útépítési munkája  
- közvilágítás tervezése, kivitelezése  

 
HátralHátralévő beruházások Becsült bekerülési összeg 

Út és csapadékvíz engedélyes tervek elkészítése 1.500.000  Ft 
Gázvezeték építése  2.100.000  Ft 
Út és csapadékvíz elvetés kiépítése  10.500.000 Ft 
Közvilágítás tervezése, kivitelezése   2.500.000 Ft 

Hátralévő munkák becsült költsége összesen:    16.600.000 Ft 
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A Biatorbágy Patak utca jelenlegi murvás burkolatú úttest. Az út jelenlegi formájában nem 
teherbíró, rendszeres karbantartást, kátyúzást igényel. Az Önkormányzatnak jelentős anyagi 
megterhelést jelent a teljes Patak utca állapotának folyamatos fenntartása. A 2006-os 
megállapodás alapján az Alapítványnak a Patak utcának az ingatlanáig terjedő szakaszát 
kellet volna megépítenie (700 méter), de a tervek és a kiadott engedélyek csak a Patak utcai 
hídtól a 200 méteres útszakaszra vonatkoznak. Az Alapítvány képviselője szerint a 
megállapodás mindvégig csak erre a szakaszra terjedt ki, a tárgyalások is kizárólag erre a 
kb. 200 fm-es szakaszra korlátozódtak. 
 
Az Alapítvány a mellékletben csatolt Megállapodás tervezet készítette el, mely alapján kéri, 
hogy a Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalja újra a Spalding 
Alapítvánnyal az együttműködési feltételeit.  
 
A Spalding Alapítvány által benyújtott új Megállapodás tervezet a beruházás el nem készült 
munkarészeit tekintve a teljesítésre vonatkozóan nem tartalmaz garanciális feltételt.  
A végrehajtható engedélyek miatt az út, csapadékvíz, gáz és közvilágítás kiépítése csak a 
2016-os évben tud leghamarabb realizálódni, amennyiben az Alapítványnak a pénzügyi 
fedezete is rendelkezésre áll a beruházás megvalósítására.  
 
 
Fentiek alapján javaslom az alábbi garanciális feltétel beépítését a megkötendő 
megállapodásba a teljesítés érdekében és a kiadandó közút kezelői hozzájárulásban a 
hiányzó beruházok megvalósítására a 2016. december 31-ei határidőt kikötni.  

 
„Az Alapítvány, amennyiben a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei 
teljesítésével késedelembe esik, úgy késedelmi kötbért tartozik fizetni az 
Önkormányzatnak.  
A késedelmi kötbér 2017. január 01. napjától kezdődően napi 10.000 Ft összegben, de 
összesen maximum 7.300.000 Ft. összegben állapítják meg. A késedelmi kötbér a 
késedelembe esés napjától heti esedékességgel fizetendő. 
Az Alapítvány, amennyiben a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét legkésőbb 
2018. december 31- ig nem teljesíti, úgy a felek a jelen megállapodást meghiúsultnak 
tekintik, és az Alapítvány a fenti késedelmi kötbéren túl további meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni az Önkormányzatnak. 
A meghiúsulási kötbér mértéke 8.000.000 -Ft, mely azonnal esedékes. 
A meghiúsulás esetén a jelen megállapodás megszűnik.” 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg 
döntését. 

 
Biatorbágy, 2015. március 13. 

 
 
 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester  

 
 

 
Mellékletek:  

 Kérelem 

 M-1399-3/2007 Biatorbágy Város Jegyzője által kiadott Határozat 

 Együttműködési megállapodás 

 Közútkezelői hozzájárulás 

 Budakeszi Város Önkormányzat Jegyzőjének Határozata  
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2015. (..) számú önkormányzati határozata 

A Spaldig Alapítvány kérelmével összefüggő kérdésekről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány kérelméről szóló 
előterjesztést, 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a Spaldig Teológiai Képzését Alapítvánnyal az 
Együttműködési Megállapodás megkötésére az alábbi hiányzó feltételekkel: 

- pénzügyi garanciális feltételrendszer garanciális és meghiúsulási kötbér 
kikötése szükséges a teljesítésre 

- a teljesítés határideje 2016. december 31. 

- az első ütem használatba vételéhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői 
engedély csak a megkötendő megállapodás alapján adható ki. 

 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szerződés megkötésére 2015. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Beruházási Osztály 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

















EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata ( 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.,  

képviseli: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével), a továbbiakban 

Önkormányzat 

 

másrészről 

 

a Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány ( 2051 Biatorbágy, Füzes utca 83/a ,  

képviseli: Pintér Klára titkár, a továbbiakban Alapítvány 

 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 

  

Jelen megállapodás célja az Önkormányzat és az Alapítvány között 2006. július 31.-én létrejött 

Megállapodásban foglaltak felülvizsgálata a benne foglalt célok megvalósulása szempontjából és 

mivel az 2 éves időtartamra szólt új megállapodás megfogalmazása a további együttműködés 

érdekében.  

 

A 2006. július 31.-i megállapodásban rögzített célok: 

 

„ A Felek a jelen megállapodás révén kölcsönösen előnyös és hosszabb távú együttműködést kívánnak 

kialakítani annak érdekében, hogy a Biatorbágy, Patak utca 7859/4 hrsz-ú ingatlanra az Alapítvány 

által tervezett oktatási központ célú beruházás megvalósulásának az Önkormányzat ingatlanfejlesztési 

szempontjaival való együttes érvényesülése érdekében elősegítsék a Biatorbágy Patak utca közmű-és 

útfejlesztési koncepciójának megvalósulását. 

 

Felek a jelen megállapodásukat azon közös szándékukra alapozzák, hogy együttműködésük révén 

olyan szakmai és pénzügyi megoldások szülessenek, amelyek lehetővé teszik a fenti célú beruházás 

pénzügyi forrásainak pályázati úton történő előteremtését.” 

 

Felek kijelentik, hogy az eredeti célokkal egyetértenek és a folytatni kívánják az együttműködést a 

teljes program megvalósulásáig. 

 

II. 

A FELEK NYILATKOZATAI 

 

 

Az Alapítvány kijelenti, hogy az előző Megállapodásban foglalt vállalás szerint teljesítette 

 

1. saját költségen elkészíttette a Biatorbágy, Patak utca 7859/4 hrsz-ú ingatlanig történő út 

kialakítására vonatkozó vázrajzot 

2. a kialakítást érintő telekalakításokat elvégeztette, a földhivatalba bejegyeztette, 

hat.sz.:39506/2009 

3. a Patak utcai közművek, út és felszíni csapadékvíz –elvezetés terveit elkészítette és 

engedélyeztette 

4. saját költségen kiépíttette a víz, csatorna, tüzivíz, elektromos közüzemi hálózatokat 

 

 



 

Kijelenti, hogy a továbbiakban vállalja 2015. dec. 31. határidővel 

 

1. a hiányzó gázközmű kiépítését a tervek szerint a 7859/4 hrsz-ú ingatlanig,  

2. az út és csapadékvíz-elvezetés elkészítését a tervek szerint a Hrsz: 7846 –tól a Hrsz: 7859/4 

ingatlanok között 

 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy 

 

az önkormányzati ingatlanfejlesztési szempontok megvalósulása érdekében döntéseivel elősegíti a 

Patak utca közmű- és útberuházásainak megvalósulását, az arra irányuló pályázati dokumentáció 

elkészítését. 

 

 

III. 

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

 

Jelen együttműködési megállapodás hatálya a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kiterjed 

az érintett ingatlanokra vonatkozó önkormányzati döntések meghozatalára. 

Jelen együttműködési megállapodást Felek a jelen megállapodás aláírásától számított két évre 

irányozzák elő és annak további fenntartásáról vagy megszüntetéséről közösen döntenek. 

 

 

IV. 

KAPCSOLATTARTÁS 

 

A tervezett célok megvalósulása érdekében szükség szerint konzultálnak. 

 

A Felek a kapcsolattartás tekintetében az alábbi személyeket jelölik meg: 

 

Önkormányzat részéről: Tarjáni István polgármester 

Alapítvány részéről: Pintér Klára titkár 

 

                                                                                   

                                                                                V. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

 

Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján, az együttműködési 

megállapodás eredeti céljának szellemében oldják meg.  

 

Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 

 

Jelen együttműködési megállapodás két számozott oldalon készült, amelyet Felek minden oldalon 

kézjegyükkel látnak el és az utolsó oldalon, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon 

aláírták. 

 

Biatorbágy, 2015. március ….. 

 

 

…………………………………………..                     ………………………………………… 

       Biatorbágy Város Önkormányzat                         Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány 
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