
Előterjesztés 
 

A Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja” pályázat 

megvalósításáról 

 

1. előterjesztés száma: 291/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kiss Anna 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: dr. Hatos Ágnes, Fábián Róbert 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

⎯ 1. melléklet - határozati javaslat 

⎯ 2. melléklet – A HandBall MultiProjekt Kft levele 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) nyílt pályázatot hirdetett meg a leromlott 

állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás-

nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében. 

A felhívásra a 270/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat alapján pályázatot nyújtottunk be, mely 

pályázaton 7.932.851,- Ft támogatást nyerünk. 

 

A hivatkozott döntésben a Képviselő-testület a 30 % önerőre keretjelleggel 2.500.000,- Ft összeget 

biztosított. 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség megbízott gazdasági társasága (HandBall MultiProjekt Kft) a 

projektre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatta, mely eljárás eredményeként a beruházás 

összköltsége az eredetileg tervezett 6.246.339,- Ft+ÁFA azaz 7.932.851,- Ft összegről 9.880.620,-

Ft+ÁFA azaz 12.548.387,- Ft-ra emelkedett. 

 

A lebonyolító (HBMP Kft.) 2018. június 19-én kelt értesítése alapján az Önkormányzat a pályázattól 

elállhat, vagy az önerő kiegészítésével a pályázatot megvalósíthatja. 

 

Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtása előtt megkért indikatív árajánlat összege is jóval 

magasabb, mint a szükséges önerő összege, így javaslom, hogy a nyílászárók cseréjéhez a korábbi 

döntésben vállalt 2,5 M Ft önerőt a szükséges mértékben, további 1.264.520,- Forinttal megelemelve 

biztosítsa az Önkormányzat. 

 

Kérem a T. Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat véleményezni, a döntéseket 

meghozni szíveskedjenek. 

 

Bicske, 2018. június 20. 

 Pálffy Károly 

              polgármester 



 

1. sz. melléklet a 291/2018 sz. előterjesztéshez 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Tárgy: A Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programja” pályázat 

megvalósításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 270/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozatának (a továbbiakban: Határozat) 5. pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

- a Határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A 2017. évi költségvetésben a 

pályázatok előkészítéséhez szükséges tervezési feladatokra elkülönített pénzösszeg terhére 

keret jelleggel 400.000 Ft-ot biztosít a pályázati biztosíték fedezetére, továbbá nyertes 

pályázat esetén a 2018. évi költségvetés terhére (Bicske Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 31. melléklet tartalékok II/4 

és II/17 sorok), keret jelleggel 3,8 millió Ft-ot biztosít az önerőre. 

2. A Határozat módosítással nem érintett részeit változatlanul, továbbra is hatályban tartja. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Székesfehérvári Tankerületi Központtal tárgyalásokat 

folytasson abból a célból, hogy a Székesfehérvári Tankerületi Központ az 1. pontban 

meghatározott önerőhöz járuljon hozzá anyagilag. E cél elérése esetén Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Székesfehérvári 

Tankerületi Központtal kötendő megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. június 25. 

Felelős: polgármester 

 

  



2. sz. melléklet a 291/2018 határozati előterjesztéshez 

 

 


