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Tárgy: Javaslat fiitballpálya kömyékének tovább tervezésére

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgánnester

Készítette: Bozsódi Borbála a Humán Bizottság ehiöke

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

szám:... "/2021.

Rendelet

Határozat

A döntéshez egyszerű
minösített

x

x

normatív

hatósági
egyéb

többség szükséges

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

ígen
nem

Az előterjesztést nyQt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyahii.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelő rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület!

A műíüves focipálya megépülése után felmerült az igény a játszótér kömyékének komplex
rendezésére, vizesblokk és további sportolási lehetöségek létesítésére.

A Hiunán Bizottság felkereste az érintett csoportokat, a játszóteret használó családok
képviselőit, a különböző sportágak képviselőit és a Jenői Faló büfé üzemeltetöjét. Az
egyeztetések alapján kirajzolódott, hogy a területen mindenképpen szükséges az Utánpótlás
Sport Club számára szabványos öltözőhelyiségek kialakítása, valamint egy vizesblokk
létesítése, amely egyaránt kiszolgálja a sportolókat, a játszóteret használókat és a turistákat.
További sportolási lehetőségek közül pedig leginkább streetball pályára, pétanque pályára és
sakk asztalokra lenne igény, valamint a korábban pályázaton ekiyert B típusú sportpark is ezen
a területen kap majd helyet.

Az igényfelmérések után az Onkormányzat közzé tett egy felhívást a terület megtervezésére. A
felhívásra három építészirodajelentkezett, amelyek számára ajánlattételi felhívás készült (1 .sz.
melléklet). A három tervezöiroda közül végül csak egy, az UV Építész Stúdió Kft adta be terveit
(2. sz. melléklet).

A beadott terveket a Humán Bizottság véleményezte, és habár több szempontból jól átgondolt
és minőségi munkának ítélte meg, számos olyan pontot talált, amely nem felel meg az alapvetö
igényeknek. Ilyen problémás pont pl. a turistákat kiszolgáló vizesblokk hiánya, a férfi és női
WC-k aránya, a pétanque pálya és a sakk asztalok hiánya, valamint a B típusú sportpark
szabványos elhelyezése helyett önálló, más elemekből álló sportpark kialakítása.

Szükséges lenne tehát további ajánlatok bekérésére, hogy mind a koncepció, mind a tervezői
árajánlat tekintetében legyen összehasonlítási alap. Amennyiben a további koncepciótervek
elkészülésére csak tervezési díj ellenében van lehetöségjavasoljuk hozzá a forrás biztosítását.

Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy a beérkezett ajánlatok közül kiválasztott tervezőirodát
bízza meg az Onkormányzat engedélyes terv elkészítésével, amelynek fethasználásával a
későbbiek során lehetőség nyílik pályázatot beadni a megvalósításra.

A fentiek alapjánjavaslom a Képviselö-testületnek a határozatijavaslat elfogadását.

Pilisborosjenő, 2021. június 16.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Felhatalmazza a Polgánnester, hogy kérjen fel további tervezöt koncepcióterv
benyújtására, és amennyiben szükséges, biztosítsa rá a megfelelő forrást.

2. A Polgármester a Tervtanács véleményének kikérését követöen, az összességében a
legkedvezőbb ajánlatot adó tervezöt bízza meg az engedélyezési terv készítésével,
amelynek megvalósításához biztosítsa a tervezői díjat a 2021. évi költségvetés terhére.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: folyamatos




