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KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
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Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

Tárgy: Javaslat sportsátor és pályaburkolat 
telepítésére oktatási intézményekbe 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézményébe az idei évben sportpálya 
burkolat létesítése került be a 2010. évi költségvetésbe. A Képviselő-testület legutóbb ülésén 
úgy döntött, hogy - még a 2009. évi költségvetésben elfogadott - a Bánya utcai tagintézmény 
helyett az Üllői útra kerüljön át a sportburkolat a Kápolna utcai intézménnyel történő össze
vonás miatt. 

Szintén a testületi ülésen merült fel, hogy az idei költségvetési keretben így felszabaduló 
összeg alapján Polgármester Úr tegyen javaslatot, melyik iskolába kerüljön pályaburkolat. 

Az elmúlt években - amikor a felmérések készültek - többször javasoltam, hogy a Harmat 
88. sz. Általános Iskola kapjon egy rendkívüli támogatás keretében pályaburkolatot és egy 
könnyűszerkezetes sátrat annak okán, hogy olyan nagymértékű gyermeklétszám-emelkedés 
következett be, ami miatt teljesen ellehetetlenült a testnevelés oktatása és a foglalkozásokat a 
tanárok méltatlan körülmények között - tantermek, folyosók, stb. - tartják a gyermekek részé
re. Véleményem szerint ez a XXI. században elfogadhatatlan. 

A másik felvetés az volt, hogy a Kada Mihály Általános Iskola szintén küszködik ezzel a 
problémával, hiszen ebben az intézményben sem volt a múltban semmiféle felújítás vagy bő
vítés a kisméretű tornaterem és a hozzá tartozó öltözők tekintetében, így ide is szükséges len
ne a Harmat utcaihoz hasonló megoldás. 

Többször ellenvéleményként felmerült, - különösen az Oktatási Bizottságban - hogy ezek 
nem végleges megoldások és abban az irányban kellene elindulni, hogy a Harmat utcában 
épüljön egy komoly csarnok, a Kada utca pedig legyen felújítva. E felvetések mind igazak, 
csak éppen a problémát nem oldják meg, hiszen tudvalevőleg az ilyen típusú beruházások 
olyan hosszú ideig tartanak a forrás elfogadásától a tervezésen át a kivitelezésig, hogy addig 
az alsó tagozatosokból már felső tagozatosak (rosszabbik esetben középiskolások) lesznek. 

Továbbra is az a véleményem, hogy érdemes az intézményekbe a könnyűszerkezetes sátor 
és pályaborítás elkészítése, ugyanis az akut problémát megoldja és abban az esetben, ha vala
mi komolyabb beruházásra kerül sor, továbbadható más intézménynek mobilitásuk miatt. 
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Javaslataim tehát: 

- mind a Harmat u. 88., mind a Kada Mihály általános iskolákba kerüljön könnyűszerkezetes 
sátor és pályaburkolat nyári kivitelezéssel (hozzávetőleges költség 80 MFt) 
- a Harmat u. 88. Általános Iskolába kerüljön könnyűszerkezetes sátor és új pályaburkolat, a 
Kada Mihály Általános Iskolába új pályaburkolat (hozzávetőleges költség 60 MFt) 
- mindkét iskola kapjon új műanyag pályaburkolatot (hozzávetőleges költség 40 MFt) 
- Harmat u. 88. vagy a Kada Mihály kapjon új műanyag pályaburkolatot (hozzávetőleges költ
ség 25 MFt) 

Úgy vélem, hogy az idei költségvetés megengedi (főleg az elmaradó beruházások okán), 
hogy a legelső változat kapjon támogatást, hiszen így két oktatási intézményünk is nagy segít
séget kaphat működése tekintetében és egy olyan megoldás születne, amely mind szakmailag, 
mind műszakilag megfelelő. 
Az előterjesztést a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2010. június 8-ai ülésén meg
tárgyalta, s az alábbi határozatot hozta: 
196/2010. (VI. 8.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy készüljön 
tervdokumentáció a Harmat u. 88. és a Kada Mihály általános iskolákba kerülő sportsátorok 
és pályaburkolatok kivitelezéséhez. A Bizottság javasolja, hogy a kivitelezés költsége kerüljön 
betervezésre az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. 

Ugyancsak megtárgyalta az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bi
zottság, s a 2010. június 16-ai ülésén az alábbi határozatot hozta: 

455/2010. (VI. 16.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a Harmat u. 88. Általános Iskolába és a Kada Mihály Általános Iskolába kerüljön kön
nyűszerkezetes sátor és pályaburkolat. A Bizottság egyben javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a beruházáshoz szükséges 80.000.000 Ft keretösszeget a képviselő-testület felhalmozási 
célú általános tartalékkerete terhére biztosítsa. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete könnyűszerke
zetes sátrat és pályaburkolatot kíván telepíteni a Harmat u. 88., és a Kada Mihály általános 
iskolákba. A Képviselő-testület a tervezéshez és a beruházáshoz 80.000.000 Ft+ÁFA keret
összeget biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 

2.1 Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010. 
(III.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervét módosítja az alábbiak sze
rint: 
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II. Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 

Tervezett beszerzés megnevezése Tervezett beszerzés 
előzetesen becsült 
értéke (nettó) 

Megjegyzés 

II.3.5 Harmat u. 88. Általános Iskola és Kada 
Mihály Általános Iskola könnyűszerkeze
tes sátor és pályaburkolat tervdokumen
táció elkészítése és kivitelezés 

80 000 000 Önkormányzati 
költségvetés 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rend
jéről szóló 23/2007. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelet alapján tegye meg a szükséges intéz
kedéseket a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Hajdú Péter főosztályvezető 

B u d a p e s t , 2010. június 25. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 


