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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 10-én, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  

Szakadáti László  alpolgármester 

Varga László  alpolgármester 

dr. Kovács András  jegyző 

Barabás József  képviselő  

Bodorkos Ádám képviselő 

Kecskés László  képviselő 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Lóth Gyula képviselő 

Nánási Tamás képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Tálas-Tamássy Richárd képviselő 

dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 

Bérces László    beruházási osztályvezető  

Zsichla Gergely  felvétel rögzítő  (Szervezési Osztály)  

Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 

 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel 

határozatképes, az ülést 17 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 

meghívótól eltérően. Javasolja levételre az 1. napirendi pontot, azaz, a Tópark kérelemmel 

kapcsolatos napirendet, a bizottsági ülés döntése okán, ahol olyan javaslatok születtek, 

amelyek további tárgyalást igényelnek.   

  

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az általa elhangzott 

napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú mellett 
(11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő 
napirendet fogadja el: 
 
 
Napirend: 

 

1) A Kolozsvár utcai Sportpályán lábteniszpálya, támfal, és térburkolás 

kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírásáról 

Előadó: Polgármester 
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1) A Kolozsvár utcai Sportpályán lábteniszpálya, támfal, és térburkolás 

kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírásáról 

Előadó: Polgármester 

Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: Az ülést megelőzően tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és javasolja a 

testületnek elfogadásra. Ahhoz, hogy itt érdemben dönteni tudjanak, ahhoz ismertetni kell, 

hogy mi történt a bizottságon. Megkéri elnök urat, hogy a bizottságon elhangzottakat 

ismertessék a testülettel, ami eltér az előterjesztéstől, illetve a közbeszerzési kiírástól. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Kecskés László: Felvetődött a műszaki tartalom pontosítása a támfal és a futópálya közötti, 

hol keskeny, hol kissé meghízó sávnak a befedése is. Ezt az osztályvezető úr 

megnyugtatóan jelezte, hogy ez szerepelni fog a műszaki tartalomban. Új elemként vetődött 

fel ennek a támfalnak a bevakolása és ezt bizottságuk egyhangúlag támogatta. Ezek az új 

elemek, illetve annak a 4 cégnek az elfogadása is, amelyek jegyző úr által ott felolvasásra 

kerültek. 

Tarjáni István: Akkor ezt megismételné. A Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft, a Németh és 

Társa Kft., a Hercegbild Építőipari Kft. és Eurogreen-Tiszafa Kft. A Németh és társa Kft. az, 

aki a sportberuházás korábbi részében elnyerte a megbízást, ezért teljesen logikus, hogy 

őket is meghívják. A tartalékkerettel kapcsolatban viszont egy módosító javaslatot tesz, ami 

jelenleg 10%-on van és ezt csökkentsék le nullára, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy 

utólag plusz igények merüljenek fel, tehát a beruházási összeg ennyi lesz. Annyi kiegészítést 

tesz, hogy a beruházási összeg deficit módon szerepel, amely bruttó 64,9 millió Ft-ot jelent. 

Lóth Gyula: Ez lett volna az egyik kérdése, mert 65 millió Ft bruttó összeg szerepel az 

előterjesztésben, a költségvetés pedig ennél lényegesen nagyobb összeget különített el 

feltételezi, hogy ugyanerre a munkára. Azt már többször elmondta, hogy a telep ilyen jellegű 

fejlesztésével és ekkora összegért nem ért egyet. A lakosság számára 1 db lábtenisz pályát 

építenek bruttó 65 millió Ft-ért és egy kicsit rendbe rakják a területet. Ezt a véleményét 

többször is leszavazták. Viszont tartalmi kérdés lenne, hogy a megadott határidő az tartható? 

Mindenféle beszerzéssel és földmunkával adnak neki 2 hónapot. Márciusi a zárás és van az 

április és május hónap. Ez a két hónap szerinte kevés. 

Tarjáni István: A költségvetésben természetesen nagyobb összeg szerepel, abból 

szeretnék a pályának a környezetét olyanná tenni, amely a parkolást biztosítja, illetve még 

van egy vízelvezetési feladat is, ami a pályán keletkező víznek – amennyiben a szikkasztás 

nem eredményes – egy ún. túlfolyót kell építeni. Ha hirtelen olyan nagy mennyiségű 

csapadék érkezik a pályára, amit nem tud a szikkasztó megfelelően elnyelni, abban az 

esetben egy túlfolyót kell készíteni és ez a két tétel az, ami még kalkulálásra került a 

költségvetés készítésekor és ezek szerepelnek a költségvetési soron. Ezért nagyobb az az 

összeg. Az előterjesztés készítője úgy gondolta, hogy ezzel fejeződik be ez a 

sportberuházás. Ez nyilván véleménykülönbség, hogy ki, mit szeretne megvalósítani. Azt 

hiszi, hogy ez egy olyan beruházás lesz Biatorbágy életében, amely hosszú évtizedekre 

biztosítja majd a közösségi és szabadidős sportot azoknak, akiknek erre igényük van, 

mindamellett a verseny és az utánpótlás nevelés is tudja ezt a pályát használni majd, 

valamint iskolai időben is atlétikai pályaként is lehet használni. Nagyon sok funkciót el fog 

tudni látni. 
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Bodorkos Ádám: Lóth Gyula nagyjából elmondott mindent. Egy rövid kérdése lenne. 

Polgármester úr javaslatáról külön fognak szavazni? 

Tarjáni István: Nem, mivel ő az előterjesztő. 

Szakadáti László: Nem tartozik a közbeszerzéshez, mégis tájékoztatásul megismételné, 

hogy a telephelyen van még három aprócska munka, amelyik a vagyonátadáshoz tartozik, 

mármint a Sport Kft. részére, abban a kategóriában említették meg. Az egyik, hogy egy új 

vízbeállás készítése a szurkolói bejárat felől, a másik, hogy a meglévő vízbeállás, ami most 

van, annak egy kis átalakítása azért, hogy legyen egy kerti csap és kinti ivóvíz hozzáférés. A 

harmadik pedig egy benti szabályozó keverőszelep beépítése a kazán és a bojlerek közé, 

hogy a melegvíz-termelés nagyobb legyen, mint ahogy eddig volt. Ezek az apró 

kiegészítések is hozzátartoznak, de nem feltétlenül ehhez a konstrukcióhoz tartozik, azt 

máshol döntötték el a költségvetésben, csak a teljesség kedvéért mondja. 

Tarjáni István: Az így módosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Ami a bizottság 

által javasolt meghívottakat tartalmazza, illetve a tartalékkeret 0%-ra csökkentését.  

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 9 igen, 2 tartózkodás mellett (11 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2016. (III.10.) határozata 

A Kolozsvár utcai Sportpályán lábteniszpálya, támfal, és térburkolás 

kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a 
Biatorbágy, Kolozsvár utcai Sportpályán lábteniszpálya, támfal, és térburkolás 
kivitelezésére hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, 
 

2.  a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 

 Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft. 
1037 Budapest, Bécsi út 269. 1. em. 

Cégjegyzékszám: 01-09-266994 

 

 Németh és Társa Sportruházati és Sportszer Kft. 
2092 Budakeszi, Pátyi út 57. 

Cégjegyzékszám: 13-09-072347 

 

 Hercegbild Építőipari Kft. 
1118 Budapest, Kelenhegyi út 21. 

Cégjegyzékszám: 01-09-736471 

 Eurogreen-Tiszafa Kertkultúra Kertészeti és Szolgáltató Kft. 
1144 Budapest, Szlatina u. 5. 

Cégjegyzékszám: 01-09-466207 

 

3. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Szervezési, Beruházási Osztály 

 

Tarjáni István: A hosszú hétvégét követően nemzeti ünnepüket fogják ünnepelni itt helyben, 

Biatorbágyon is, kedden, 17:30-kor kezdődik az ünnepség a Petőfi szobornál és ezt 

követően a Faluház nagytermében várják az ünneplőket. Mindenkit szeretettel vár a közös 

ünneplésre. Megköszöni a részvételt, az ülést 17 40-kor bezárja. 

 

K.m.f. 
 
 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 


