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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) ismételten Országos Tornaterem Felújítási 

Programot hirdetett a VI. ütem keretében. A program keretében önkormányzatoknak 

lehetősége nyílik fejleszteni a kézilabdázásra is alkalmas sportcsarnokaikat és tornatermeiket. 

A beruházás jelentős részben (70 %) a Magyar Kézilabda Szövetség forrásából valósulhat meg. 

Az önkormányzatnak 30%-os önrészt szükséges biztosítani.

A pályázati kiírásnak a gödöllői általános iskolák tornatermei közül csak a Gödöllői Hajós 

Alfréd Általános Iskola tornacsarnoka felel meg. Korábbi években már 3 alkalommal is 

sikeresen pályáztunk: 2017-ben megújult a tetőhéjazat, a világítás és a padlózat, 2018-ban a 

térelválasztó függönyök kerültek kicserélésre, 2019-ben -jelenleg is folyamatban lévő 

beruházás keretében- az öltőzi blokk külső szigetelés, nyílászáró-cseréi és a belső korlát 

felújítása történik meg.

A pályázati konstrukció eddig sajátosságai, hogy az MKSZ vállalja a beruházás teljeskörű 

lebonyolítását, valamint az elszámolást is. Az MKSZ biztosítja a kivitelezőt, melyet saját maga 

választ ki. Az önkormányzat a szükséges önrészt az MKSZ számlájára utalja át. A VI. ütem 

pályázati kiírásban újszerű -a fentieken túli- feltétel, hogy nem szükséges kész tervekkel és 

tervezői költségbecsléssel pályázni - ezáltal csökkentve az előkészítés költségét-, hanem a 

fejlesztési javaslat műszaki leírását szükséges megküldeni a Kiíró részére. Ezt követően az 

MKSZ által megbízott szakértő a pályázóval közösen a helyszínen felméri, megvizsgálja a 

fejlesztési igényt, kidolgozza a szükséges terveket és tervezői költségbecslést készít. Az 

elkészült tervezői költségbecslés ismeretében szükséges majd a pályázónak nyilatkoznia, hogy 

meg kívánja-e valósítani a fejlesztést. Ebben az esetben a képviselő-testületnek újra határoznia 

kell a költségek ismeretében az önrész biztosításáról.

A tornacsarnok korábbi fejlesztéseire, a jelenlegi műszaki állapotára és a jövőben további 

fejlesztések előfeltétele miatt jelen pályázati kiírás keretében a csarnok fűtés rendszerének 

teljes megújítására, önálló új fűtés kialakítására javaslom a pályázat benyújtását. A 

fűtésrendszer átalakítása a jelenleg elavult műszaki állapoton túl azért is indokolt, mert a 

további fejlesztések (pl.: kopolit üvegezés csere, esetleges későbbi bővítések (pl. lelátóval) 

előfeltétele.



Véleményem szerint a kedvező pályázati lehetőséget mindenképpen érdemes kihasználni és a 

pályázatot benyújtani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint 

támogassa a pályázat benyújtását, azzal, hogy a műszaki tartalom pontosítása és a tervezői 

költségbecslés ismeretében ismételt döntést szükséges majd hozni az önrész biztosításáról.

Gödöllő, 2019. december „ 3, ”

Határozati javaslat

Gödöllő Város Képviselő-testülete egyetért a Magyar Kézilabda Szövetség által közzétett 

Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütem pályázati felhívásra „a Gödöllői Hajós 

Alfréd Általános Iskola tornacsarnok részleges felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség 

Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében” című pályázat benyújtásával. A pályázat 

keretében a fűtési rendszer felújítását kívánja megvalósítani, azzal, hogy a tervezett költségek 

megismerését követően a Képviselő-testület ismételten döntést kell hozzon az önrész 

biztosításáról.

Felelős: Dr. Gémest György polgármester
Határidő: a pályázat benyújtására 2020. január 31 .


