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ELŐTERJESZTÉS 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. január 22-i ülésére 

Tárgy: Javaslat tornaterem felújítás tárgyában kiírt pályázattal kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

Előteijesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik István Péter 
vagyongazdálkodási igazgató 
Készítette: Szeip István Beruházási és Üzemeltetési divízióvezető 
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 1 db 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytatva a 2015/2016-os 
támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, ismételten nyílt pályázatot 
hirdetett meg 2017. decemberében, immár 4. alkalommal, tornaterem/tornacsarnok felújítást 
támogató programra. 
Az Önkormányzatunk eredményesen pályázott 2017 év elején két iskolával - a Vajda Péter 
Ének-zenei Általános és Sportiskola továbbá a Deák Diák Általános Iskola ahol 2017. 
nyarán a felújítási munkálatok elkészültek, valamint sikeresen pályázott 2017. őszén két 
józsefvárosi iskola - a Lakatos Menyhért Általános Iskola és a Budapest VIII. Kerületi 
Németh László Általános Iskola - tornatermei, illetve azok kiegészítő építményeinek 
felújítására. A kivitelezések 2018. augusztus 31. napjáig befejezésre kerülnek, az új tanévet, a 
gyermekek már a frissen felújított helyiségek használatával kezdhetik meg. 

Az MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program IV. ütemében a tornaterem/tornacsarnok 
felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg, a leromlott állapotba került, 
kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, valamint tornatermek korszerűsítése és ez által a 
kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása céljából. 

A 2017/2018-as támogatási időszakban négy kategóriában lehet pályázatot benyújtani: 

I. Pályázati kategória - Komplex sportcsarnok-felújítási program; 
II. Pályázati kategória - Tornaterem-felújítási program; 
III. Pályázati kategória - Strandkézilabda program; 
IV. Pályázati kategória - Kültéri kézilabda program. 

A II. Pályázati Kategória - Tornaterem-felújítási programra javasoljuk újabb két józsefvárosi 
általános iskola tornatermeinek felújítása tárgyában pályázati adatlapok benyújtását, amelynek 
határideje 2018. január 22. 

A pályázaton kizárólag a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa vehet részt, amennyiben 
megfelel a következő kritériumoknak: 

- olyan, az MKSZ tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai 
együttműködésben - köztük létrejött megállapodás alapján - , amely az MKSZ által 
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szervezett országos gyermekbajnokságban és/vagy országos serdülő bajnokságban 
és/vagy bármely megyei bajnokságban részt vesz; vagy 

- olyan az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll 
szakmai együttműködésben - köztük létrejött megállapodás alapján amely részt 
vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola tanulói az 
MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett 
versenyeken; 

- és a jelen pályázaton érintett ingatlanon a látvány-csapatsport támogatás, illetve az 
MKSZ 2015/2016-os, 2016/2017-es, 2017/2018-as Országos Tornaterem Felújítási 
Programja keretében nem valósított meg felújítást, illetve nincs folyamatban 
ugyanazon műszaki tartalommal tárgyi eszköz beruházás, felújítás. 

Az alábbi két kerületi, önkormányzati tulajdonú általános iskola tornaterem felújításával 
kapcsolatos pályázat benyújtásához kérjük a Tisztelt Bizottság hozzájárulását a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett előzetes műszaki felmérések alapján: 

- Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1085 Budapest, 
Somogyi Béla u. 9-15.) régi épület két (2) tornatermének, valamint az új épület egy (1) 
tornatermének felújítása (parketta felújítása, bordásfalak felújítása, falfelületek felújítása, 
festése, szellőzőrendszer korszerűsítése, ütéscsillapító faborítás felújítása, bejárati és szertár 
ajtólapok cseréje, pályavonalazás festése, radiátor burkolat felújítása) 16.887.790,- Ft+27% 
AFA = 21.447.493,- Ft összegre, 

valamint, 

- Losonci Téri Általános Iskola (1083 Budapest, Losonci tér 1.) tornatermének felújítása 
(parketta felújítása, bejárati ajtó lapok cseréje, felújítása, bordásfalak felújítása, vakolat 
javítása, falfestés, ablaknyitó távműködtetők felújítása, valamint az öltözők és 
zuhanyzó/mosdók festése, öltözői padok felújítása) 20.369.800,- Ft +27% ÁFA = 
25.869.646,- Ft összegre. 

Az előterjesztés mellékletét képezik a pályázat alapján képező munkanemek. 

A pályázati felhívás értelmében az MKSZ a tornateremnek helyt adó épület tulajdonosával - a 
pályázat nyertessé nyilvánítását követő 90 napon belül - megállapodást köt, amelynek főbb 
feltételei: 
• az ingatlan tulajdonosa a megállapodásban megjelölt építési munkákhoz kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul; 
• a megvalósított tárgyi eszköz felújítás az ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerül; 
• az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megkötését követően a 
teljes bruttó beruházási összeg, azaz a pályázatokban összesen 47.317.139,- Ft (+/-10%), 
amelyből a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola esetében 
21.447.493,- Ft, a Losonci Téri Általános Iskola esetében 25.869.646,- Ft (amely egyben a 
teljes gazdagodás elismert összege) 30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ 
által megjelölt számlára megfizeti. 

A pályázatok elnyerése esetén tehát, a tulajdonos összesen 14.195.142,- Ft önerő megfizetését 
vállalja (Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola esetében 
6.434.248,- Ft, a Losonci Téri Általános Iskola esetében 7.760.894,- Ft), valamint vállalja az 
eredeti beruházási összeg legfeljebb 10%-os növekményére jutó önerő finanszírozását 
(összesen maximum: 14.195.142,- Ft + 1.419.514,- Ft = 15.614.656,- Ft), amennyiben a 
kiválasztott kivitelező kalkulációja az eredeti árkalkulációtól magasabb összeget tartalmaz. 



Az MKSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, amelynek összege 
az igényelt felújítás összegének az 5%-a. Ez a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola esetében 1.072.375,,- Ft, a Losonci Téri Általános Iskola esetében 
pedig 1.293.482,- Ft. Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosíték az önrészbe beszámít, 
illetve vesztes, visszavont vagy érvénytelen pályázat esetén pedig visszajár. 

Az általános iskolák üzemeltetése 2017. január 1-jtől már nem önkormányzati feladat, 
azonban az ingatlanok tulajdonviszonyában változás továbbra sem történt, így a józsefvárosi 
iskolák esetében pályázatot kizárólag a tulajdonos önkormányzat nyújthat be. A pályázat 
elnyerése esetén az esetleges beruházáshoz a Belső Pesti Tankerület, mint vagyonkezelő 
hozzájárulása szükséges, azonban az előzetes egyeztetések szerint támogatnák az iskolák 
tornatermeinek felújítását. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az MKSZ Országos Tornaterem-
felújításra kiírt pályázattal összefüggésben - a fentebb leírtak szerinti - két kerületi iskola 
vonatkozásában adja hozzájárulását a pályázat benyújtásához. 

II. A beterjesztés indoka 
A pályázat elnyerése esetén, az épületeken történő értéknövelő beruházások miatti 
vagyonnövekmény az Önkormányzat javait gyarapítja, a felújított, jó minőségű tornatermek 
pedig a Józsefvárosi gyermekek egészségét és fejlődését szolgálják. A pályázat benyújtásának 
határideje miatt a Bizottság döntését - a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szó 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6. pontjában 
foglaltak alapján - hozza meg, mely szerint a Bizottság önkormányzati érdekből, rendkívüli 
sürgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-testület összes nem kizárólagos - átruházható -
hatáskörét. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés az Önkormányzat számára előnyös, mert sikeres pályázat esetén a kerületi 
tulajdonban lévő iskolák és sportpályák értéke növekszik. A megpályázott összeg a Molnár 
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola esetében 16.887.790,- Ft +27% 
ÁFA = 21.447.493,- Ft, a Losonci Téri Általános Iskola esetében pedig 20.369.800,- Ft 
+27% ÁFA = 25.869.646,- Ft (+/-10%). A pályázat elnyerése esetén 14.195.142,- Ft önerőt, 
valamint esetlegesen a beruházás maximum 10%-os növekményére jutó önerő finanszírozását 
(1.419.514,- Ft) kell megfizetni. A pályázati biztosíték összege, melyet az önerő terhére kell 
megfizetni, (5%) Összesen 2.365.857,- Ft. 
A pályázat benyújtásához szükséges önerő, mely 15.614.656,- Ft, fedezetét a 2018. évi 
költségvetés nem tartalmazza. A Polgármester a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 22. 
§ (1) bekezdés i) pontja alapján biztosított előirányzat átcsoportosítási hatáskörében az 
általános tartalékról az önerő összegét átcsoportosította a 11601 cím felújítási kiadási 
előirányzatára. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Bizottság döntése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. 
törvény 41. § (3) bekezdésében, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szó 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6. pontjában 
foglaltakon alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 



HATÁROZATI JAVASLAT 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szó 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6. 
pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy 

1) hozzájárul pályázatok benyújtásához a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) által 
kiírt Országos Tornaterem felújítási pályázati felhívásra, a Molnár Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének (21.447.493,- Ft +-10% 
kivitelezési költséggel), valamint a Losonci Téri Általános Iskola tornatermének 
(25.869.646,- .Ft+-10% kivitelezési költséggel) felújítása tárgyában és vállalja az 
MKSZ pályázati felhívásban foglaltak teljesítését. 

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2) felkéri dr. Sára Botond alpolgármestert a határozat 1) pontjában meghatározott 
pályázati dokumentáció és a hozzá tartozó nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

3) vállalja a pályázatok érvényességéhez szükséges 5%-os pályázati biztosíték, összesen 
2.365.857,- Ft (1.072.375,- Ft és 1.293.482,- Ft) megfizetését az MKSZ részére. 

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 
Pénzügyi Ügyosztály 
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon 

Budapest, 2018. január 16. 
BOZSIK istvan Péter 

Vagyongazdálkodási igazgató 
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Pályázati munkanemek - Tétel szövege Díj összesen 

Helyszín: Losonci Téri Általános Iskola, 1083 Budapest, Losonci tér 1. 

Tárgy: Tornaterem és kiszolgáló helységek felújítási munkái: 
Tornatermi sportpadló (parketta, 584m2) felújítása (parketta csiszolás, lakkozás) 
Kézilabda és kosárlabda pályavonalazás. 
Kézilabda kapuk és hálók cseréje. 
Bordásfalak felújítása. 
Oldalfali kosárlabda palánkok felújítása, festése. 
Bejárati ajtók, szertár ajtók felújítása (4 db). 
Tornaterem rövid oldalain a elhúzható tükörvédő paravánok felújítása (4 db, 2m x 3m). 
Tornaterem rövid oldalain a üvegtéglás fal előtti labdafogó hálótartó váz felújítása, hálócsere. 
Ablaknyitó távműködtetők (bowdenes) felújítása, javítása. 
Oldalfalak és mennyezet vakolat felületi javítása, festése. 1328m2 

Fiú és lány öltöző felújítása. 
Mindkét öltöző bejárati, belső, WC, mosdó ajtólapok cseréje, tokok felújítása. 
Mindkét öltöző teljes tisztasági festése. (232m2) 
Mindkét öltöző öltözői padok felújítása. 

Becsült költség; Nettó összesen: 20 369 800 Ft 
AFA: 5 499 846 Ft 
Bruttó összesen: 25 869 646 Ft 

Pályázati munkanemek -Tétel szövege Díj összesen 

Helyszín: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-
15. 

Tárgy: Tornatermek felújítási munkái: 
Új épület tornaterme: 

Tornatermi sportpadló (parketta, 158m2) felújítása (parketta csiszolás,lakkozás) 
Kosárlabda pályavonalazás. 
Rövid oldalfali előtét faburkolat rögzítés javítása, felület felújítása. 
Bordásfalak felújítása. 
Bejárati és szertár ajtólapok cseréje, tokok felújítása. 
4 db sorablak elektromos távműködtetésének felújítása. 
Falak és mennyezet vakolat javítása, és festése. 
Szellőző ventilátor csere. 

Régi épület nagy tornaterme: 
Tornatermi kosárlabda pályavonalazás. 
Bejárati nyílászáró felújítása. 
Radiátor takaró faelemek felújítása. 
Falak és mennyezet vakolat javítása, és festése. (613m2) 
Fém szerelvények, ablak rácsok mázolása. 

Régi épület kis tornaterme: 
Vizesedés megszüntetése falinjektálással, sérült vakolati részek cseréjével. 
Falak és mennyezet vakolatjavítása, és festése. (226m2) 
Radiátor burkolat felújítása. 
Tornatermi kosárlabda pályavonalazás. 
Padló buroklati illesztési hiányok javítása. 
Bordásfalak felújítása. 

Becsült költség; Nettó összesen: 
ÁFA: 

16 887 790 Ft 
4 559 703 Ft 

Bruttó összesen: 
2018.01.17 MKSZ pályázat 4 ütem - VPB előterjesztés melléklet 

21447 493 Ft 
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