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KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya
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Tárgy: Javaslat pályaburkolat vásárlására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetésben a Kozma utcai sporttelep bevételi összegéből 150 MFt céltar
talékba van helyezve az Ihász utcai sporttelep korszerűsítésére.
A korszerűsítéssel kapcsolatos építési engedélyt a szomszéd megtámadta, ahhoz nem járul
hozzá. Mivel osztatlan közös tulajdon a terület, ezért kezdeményeztük, hogy telekmegosztás
történjen. Az ügyet dr. Szekfű Gábor képviseli, aki arról tájékoztatott, hogy a szomszéd
együttműködési készségének hiánya miatt az eljárás egy, de lehet, hogy két évet is csúszik. így
bizonyos, hogy ebben az évben már az építkezés nem kezdődhet meg.
Nem kell azonban építési engedély a telep hátsó részében lévő 35x15-ös terület sportbur
kolattal való ellátásához. Az ott található betonaljzat alkalmas az elhelyezésre.
Ajánlatot kértünk attól a cégtől, aki az iskolaudvarokra is szállítja és telepíti a burkolatot,
mely kedvező, mert Szlovéniában található raktáron egy kisebb mennyiség, amelyet kedve
zőbb áron lehet megkapni, mintha az USA-ból rendelnék (nincs szállítási és konténer költség).
Ezen kívül az ideszállítást és a lerakást saját erőből és támogatók segítségével meg tudjuk
oldani.
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság április 27-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
112/2010. (IV. 27.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a fel
halmozási céltartalékban lévő, az Ihász utcai sporttelep átépítésére biztosított 150.000.000 Ftból szabadítson fel 10.000.000 Ft-ot táblás szerkezetű műanyag sportburkolat vásárlására. A
burkolatot az Ihász utcai sporttelepen kell lerakni.
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, elnöke a
testületi ülésen ismerteti a bizottság véleményét.
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HATÁROZATI J A V A S L A T ;
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási cél
tartalékban lévő, „Sportfeladatokra (bázisévben értékesített Kozma u. sportlét.)" soron biztosí
tott 193.000.000 Ft-ból felszabadít 10.000.000 Ft-ot táblás szerkezetű műanyag sportburkolat
vásárlására, mely az Ihász utcai sporttelepen kerül elhelyezésre.
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rend
jéről szóló 23/2007. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelet Versenyeztetési szabályzat HL 2. (2)
pontjában meghatározottak alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a nyílt pályáztatás
lebonyolításával kapcsolatban.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Verbai Lajos polgármester

Végrehajtásért felelős:

dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért: Bajtek Mihályné
Szarvasi Ákos
Hajdú Péter főosztályvezetők
B u d a p e s t , 2010. május 4.

Hajdú Péter
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:

dr. Neszteli István
jegyző
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Budapest X. k. Önkormányzat
Sport Főosztály
1102 Budapest
Szent László tér 29.

Kapcsolattartó: Budai Pál
Tel.:
+36 20 559 1466
e-mail: budaipal@freemail.hu
budaors146~kft@t-enternet.hu

Hajdú Péter Úr részére

Tárgy: Árajánlat
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Kültéri sportburkolat fektetése
szabályos kiegyenlített aljzatra
8 mm vtg. mü.a. lap Sportcourt
burkoló elemekből
600m2x13.290.-Ft
anyag + munkadíj

7.974.000.-Ft

Raktáron lévő készletünk open tennis blue és gray (világos, ill. szürkéskék)

Szállítás határidő megrendeléstől számított 8 hét.

Árajánlatunk az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

Budapest, 2010. április 12.

«1«
b$l-'

* Budai Pál
Ügyvezető igazgató

