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Előterjesztés 
Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról 2019-ben 

 
 

Kiindulásunk alapja a „Felzárkóztatási terv”, amely a 
223/2018.(X.25.) önkormányzati határozat melléklete. 

 
• Biatorbágy külterületén nagy értékű, de az elmúlt kb. 60 évben 

elhanyagolt zöldterület van, mintegy 600 hektáron, amelynek 
mai állapota magán hordja a XX. század, többnyire erőszakos 
politikai, társadalmi változásainak jeleit.  
A rendezetlenség szembetűnő, és tudatos beavatkozás nélkül 
tovább fokozódik, ezért kijelenthetjük, hogy a rendezettség, 
vagyis az „entrópia csökkentés” irányába való elmozdulás 
napjainkban egy erős társadalmi kényszer.  

 
• Ugyanakkor közismert, hogy a Világ mai anyagi, ipari fejlődése 

megtorpant  a környezetszennyeződések, az üvegház hatás, az 
általános felmelegedés és egyéb ártalmak bekövetkeztével. 
Ázsiától a  Kárpát –medencén keresztül Amerikáig egyre 
nagyobb kincs lesz a jövőben a friss levegő, az iható víz, az 
élvezetes és egészséges élelmiszer, a gazdag humusz tartalmú 
termőföld, és a csend, amit igazából csak a természet nyújt.  

 
• Budapestről, a szomszédos nagyvárosból az utóbbi két-három 

évtizedben Biatorbágyra kiköltözők egyöntetűen vallják, hogy a 
nyugalomért és a csendért választottak új lakóhelyet nálunk. Ez 
a ma még elhanyagolt terület a közeljövőben várhatóan 
felértékelődik, és Biatorbágy vonzerejének meghatározó eleme 
lesz. Ez jelentheti jövőképünk egyik alapját! 
 

A terület felzárkóztatása érdekében a következő gyakorlati 
lépéseket tervezzük 2019-évre: 

1. Önkormányzati koordináció és felelősségvállalás 
megszervezése 

2. A Városgondnokságra háruló feladatok 
3. Környezetvédelmi alap létrehozása 
4. A „külterületek” naprakész adatbázisának létrehozása 



 
5. Műveletlen, elhanyagolt kertek feltárása, művelésbe 

visszaállítása 
6. Építési ellenőrzés és mezőőr státusz létesítése 
7. Három önkormányzati mintakert létesítése, felelős 

földművelőkkel és feladatellátással. 
8. Az elhanyagolt termőterület talajerejének hosszú távon való 

visszaállítása, a biogazdálkodásra való átállás sikeressége 
érdekében szakértő(k) alkalmazása 

9. Pátria pince vízellátása és építőmesteri felújítása 
10. Geodéziai felmérések megrendelése kijelölt utakra a 

telekhatárok pontosítására, a tisztázatlan területek 
kitakarítására.  

11. Tervezett útépítési szakaszok és múrvás dűlőutak javítása 
12. A közbiztonság feltételeinek javítása az „Ürge hegy- Öreg 

hegy-Kutya hegy- Szarvas hegy” területeken. 
13. Állattartásra szánt területek kijelölése 
14. Közösségépítő tevékenységek gyakorlása 
15. Szemétszállítás 
 

ad1., Önkormányzati koordináció, kapcsolat tartás, felelősség 
vállalás: A „Felzárkóztatási terv” megvalósítása, vagyis a 
„beépítésre nem szánt területeink fejlesztése, fejlődési 
pályára állítása”  (Ürge hegy- Öreg hegy-Kutya hegy- 
Szarvas hegy ) projekt önkormányzati koordinátorai, 
kapcsolattartói és felelősei külön díjazás nélkül Szakadáti 
László alpolgármester és Kecskés László képviselő, 
bizottsági elnök. 

 
ad2., A Városgondnokságra háruló feladatok 

• Gondnoki feladatok ellátása: A Városgondnokság – mint a 
gondnokokat általában foglalkoztató – biztosítja a közösségi 
rendezvényekhez kapcsolódó gondnoki feladatok ellátását a 
Pátria pincében. (költségfedezet a Városgondnokság 
költségvetésébe javasolva) 

• A gépparkjával és munkaerejével alkalmi, eseti 
segítséget nyújt az előre nem tervezhető munkafolyamatok 
elvégzésére, teljesítésére. (például a dűlőutak melletti bozót 
írtások elvégzése, bedarálása) 

• Ágdaráló vásárlása. A Városgondnokság részére minél 
hamarabb vásárolni kell egy nagyteljesítményű ágdarálót, 
amely az egész város területén használható lesz.  (javaslat a 
Városgondnokság költségvetésébe) 

• A „három önkormányzati mintakertben” és 
közterületeken alkalmi munkaerő foglalkoztatása. Az 
önkormányzati koordinációval (lásd ad1., pontban)  
együttműködve kezel a Városgondnokság egy pénzügyi 



 
keretet, amely az alkalmi munkavállalók foglalkoztatását van 
hivatva elősegíteni,  megbízásos konstrukcióban. 
                                                      

 
ad3., Környezetvédelmi Alap létrehozása 

Tájvédő Kör javaslata alapján szükséges egy 
Környezetvédelmi Alap létrehozása, amelyet az 
önkormányzat is támogat. Lásd a Tájvédő Kör mellékelt 
levelét                                                   

 
ad4., A külterületek naprakész „adatbázisának” -- helyrajzi szám, 

tulajdonos név, cím, telefon, email -- létrehozása. 
A „hétvégi házas üdülő területeink” és a „beépítésre nem 
szánt” területeink közös jellemzője, hogy az egyes telkek, 
tulajdonosok, azok lakcímeinek, személyes adataiknak 
egyetlen, Földhivatali Nyilvántartása  sok esetben már nem 
időszerű, mert a tulajdonszerzések időpontjának adatai sokat 
változtak, ezért ennek átfogó önkormányzati rendezése 
alapvetően fontos feladat. 

 
Szükség van egy helyismerettel és informatikai ismeretekkel 
rendelkező szakemberre, aki egy időszerű, érvényes 
adatbázist összeállít az  összes külterületi telekre, azok 
tulajdonosaira és elérhetőségükre, és tekintettel van az 
érvényben lévő GDPR előírásokra. 
A városnak rendelkeznie kell a külterületi tulajdonosok 
elérhetőségének lehetőségével. Csak így válik lehetségessé 
egy egészséges kommunikáció, amely elengedhetetlen a 
közérdek és magánérdek összehangolásához.   

 
Az önkormányzat „megbízási szerződést” köt Szabó 
Ferenc agrármérnökkel külterületi ingatlanjaink (Ürge 
hegy- Öreg hegy-Kutya hegy- Szarvas hegy, továbbá a 
Katalin hegy és a Pecató ingatlantulajdonosainak 
feltárására, egy naprakész adatbázis (Hrsz, tulajdonos 
név, cím, telefon, e-mail) összeállítására.  
A feladat elkészítésének tervezett időtartama 1 év.  
 

ad5., Műveletlen, elhanyagolt kertek feltárása, művelésbe 
visszaállítása 

• A fentiekben említett adatbázis és az egyes lakossági 
érdekvédelmi szervezetek közreműködése révén fontos 
feladatunk feltárni az elhanyagolt telkeket, présházakat, 
ingatlanokat a teljes területen. 
Kapcsolatot kell létesítsünk az elhanyagolt telkek tulajdonosaival, 
egyúttal megkeressük a területek újraművelésének, 



 
hasznosításának lehetséges módozatait, új művelési 
konstrukciókat dolgozunk ki. 

• Az önkormányzati tulajdonú telkek felmérése, „részben 
beerdősült” telkek kitakarítása, műveltetésük megszervezése 
fiatal jelentkezőkkel csoportokkal. Az „ifjúságnevelés munkával” 
című projekt beindítása. (hírdetések, szervezések) 

• Mozgalom és kampány szervezése válik szükségessé a 
biatorbágyi fiatalok körében a szabadon művelhető 
önkormányzati és magán területek  csoportos, közösségi 
művelésére, jogi rendezést, bérbeadást követően.  
Költségek: önkormányzati koordináció (lásd ad1.,), a hivatali 
levelezések költségei, 1 fő segítő adminisztrátor 
részmunkaideje, postázási költségek 
 

ad6.,Építés ellenőrzés és mezőőr státusz felállítása  
A második alapozó és minden külterületet érintő feladat az 
érvényes építési szabályok (lásd a Településképi  - arculati 
kézikönyv előírásainak) megfelelő építési ellenőrzés, az illegális 
építkezések visszaszorítása céljából, valamint a mezőőr 
feladatkörének betöltése. Az „irodai” ellenőrzés  mellett  
haladéktalanul szükség van a terepen való építés ellenőrzésre is. 
A terepen történő ellenőrzés folyamatát be kell illeszteni a 
Polgármesteri Hivatal (jegyző) ellenőrzési rendjébe. A 2018-ban 
megépített Ürge-hegyi feljáró út és a Pecatóhoz tartozó lehajtó út 
átépítése a környéken máris beindította az érdeklődést. Az 
érdeklődés kívánatos, de a rendeleteinknek érvényt kell 
szereznünk, tehát ellenőriznünk és szabályoznunk  kell. 

 
Az önkormányzat pályázatot ír ki 1 fő mezőőr státusz 
létesítésére az Ürge hegy -- Öreg hegy -- Kutya hegy -- 
Szarvas hegy illetve a Pecató területi ellátására a 2016. 
09.14-én készült előterjesztés feladat meghatározása, illetve 
a Településfejlesztési bizottság 180/2016. (IX.27.) számú ezt 
elfogadó határozata alapján. A 2016-ban készült 
költségkalkuláció frissítésre szorul. A feladatkör bővítendő 
az építési ellenőrzés gyakorlati feladataival. 
 

ad7., Három Önkormányzati mintakert működtetése 
• A „Felzárkóztatási terv” szerint a beépítésre nem szánt 

területeink fejlesztése, fejlődési pályára állítása  (Ürge hegy- 
Öreg hegy-Kutya hegy- Szarvas hegy ) évente kíván tételes 
problémakezelést, fejlesztést, és egy új földművelő és 
gazdálkodó nemzedéknek  példát mutató  gyakorlati oktatást és 
bemutatókat. A három mintakert fontos szerepet tölt be az 
óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatásban illetve az 
ifjúságnevelésben, mert közel hozza a jövő nemzedéket a 



 
munka szeretetéhez és értékéhez.  Ezért  fontos, hogy az  
Önkormányzat a kb. 400 hektáros terület összefogásához, a 
megújulás szervezéséhez, vagyis a természet tiszteletéhez 
való visszatérítő neveléshez három mintakertet létesítsen.  

 
• Az önkormányzat elképzeléseit a telektulajdonosok 

érdekvédelmi egyesületeivel karöltve  közösségi tervezéssel 
alakítja ki, egyben megfogalmazza és rendszeresen közvetíti a 
telektulajdonosoktól elvárt aktivitást és magatartást. Mindezek 
aktív önkormányzati jelenlétet, példamutatást kívánnak meg.  
 

 
Első telephely és mintakert a Pátria pince és présház. 2019-ben a 
présház felújításának II. ütemét tervezzük megvalósítani. Ennek 
eredményeként a Pátria pince fokozatosan a város külterületi 
kulturális központjává, találkozók, rendezvények helyszínévé, 
közösségi térré válik. Egyben  az Önkormányzat által művelt szőlő 
és bortermelő mintakert  lesz.  
Présház felújítási költségeit II. lásd az  ad9.,-es pontban:  
A szőlő és borkultúra és a terület műveltetése megbízási szerződéssel:  
Tervezett megbízott felelős: Szabóné Lipka Tímea 
 
Második telephely az: összevont Hrsz:5087-és Hrsz:5086 telkek:  a 
gyümölcstermesztési mintakert. Jelenleg az önkormányzat 
tulajdonában van az 5087 Hrsz-ú őszibarackos telek. A mellette fekvő  
Hrsz: 5086 –os telek megvásárlására önkormányzati döntés született 
2018-ban. (167/2018.(VI.28.határozat) A telekkel kapcsolatos hagyatéki 
ügyek rendezése után  a két telek összevonásával  alakul ki egy 
1576.46 m2-es gyümölcsös. Szükséges még a meglévő kerítés 
részleges megbontása és áthelyezése, kiegészítése, vagyis az újonnan 
kialakuló telek bekerítése. 
A gyümölcsös műveltetése megbízási szerződéssel. 
Tervezett megbízott felelős: Molnárné Asztalos Fanni borászmérnök 
 
Harmadik telephely: a Hrsz: 5129/2, 1578.634 m2-területű 
telek+présház. A telek biokertészeti mintakertként működne, a 
présház pedig gazdasági épületként. Ez az épület szolgál egyrészt 
tárolóhelyként vetőmagok, termények, szerszámok, gépek, eszközök, 
ládák, vödrök, zsákok, létrák, edények stb. tárolására mindhárom 
mintakert részére, illetve az egyéb önkormányzati területek 
munkálatainak szervezésére. Ezen felül munka megbeszélésekre, 
egyeztetésekre, elszámolások  lebonyolítására, tehát művezetői 
feladatok ellátására.  
Ez utóbbi tevékenység szorosan kapcsolódik a területi „adatbázis” 
kialakítása során felmerülő telekhasznosítások kezelésére is. A sok 
elhanyagolt telek, vagy éppen eladásra váró telek új gazdáknak való 



 
hasznosítása (bérbeadás, eladás, műveltetés, stb.) jelentős feladat 
csoportot jelent, amelyeknek helyet, teret kell biztosítanunk.   
A biokertész mintakert műveltetése megbízási szerződéssel. 
Tervezett megbízott felelős: Bálint Erika biológus mérnök 
A vásárlást követően szükséges a présház épület, cserép, esőcsatorna  
kisméretű javítása és kerítés építés 115 méter hosszon.  
 
Szerszámkészlet három mintakert részére (tárolás  hrsz: 5129/2 

présházban): 
• A szükséges szerszámok alapját képezik egyrészt a 

Mezőgazdasági Minisztérium 2017-évi pályázatának keretéből 
vásárolt gépek, szerszámok az 5087-es Hrsz- ú területre. 
(fűnyíró traktor, motoros permetező gép, rotációs kapa, damilos 
fűnyíró)  

• A mintakertekben is számítunk alkalmilag a Városgondnokság 
kezelésében lévő és több évi szándék után megvásárolandó 
nagyteljesítményű ágdarálóra, az ágak megdarálására, mert a 
komposzt készítés a talajerő javításában napjainkra alapvetővé 
vált. 
 

ad8., Az elhanyagolt termőterület talajerejének hosszú távon való 
visszaállítása, a biogazdálkodásra való átállás sikeressége 
valamint  a teljes terület közösségi és egyéni megújító 
művelésének agrár-szakmai támogatására szakértő(k) 
alkalmazása. 

   Feladatok:  
Mikroszkópos talajvizsgálatok elvégzése kiértékelése. 
Talajjavítási szaktanácsadás. Takaró növények kiválasztása, 
vetése. Komposzt készítés és komposzt tea alkalmazása. 
A vegyszermentes művelési mód alkalmazása a teljes területre. 

     Fajtaválasztékok tudatos alkalmazása,  metszési és egyéb 
művelési   
     tanácsadás. 

ad9., Pátria pince vízellátása és építőmesteri felújítása II-es ütem  
 
ad10., Geodéziai felmérések rendelése kijelölt utakon a közutak és 
a telekhatárok pontosítására, tisztázatlan területek kitakarítására. 

• Fontos rendteremtési feladat az önkormányzat számára a 
dűlőutak melletti ingatlan határok, kerítések szabályossá tétele és 
a szükséges területrendezések, bozót írtások elvégzése évről 
évre haladva. 
 

• 2019-ben geodéziai felmérést rendelünk meg az Ürge hegy 
Oportó u. (4-es) dűlőre, a Kordon közre, a Mászáros dűlőre (6-os 
dűlő), a Borbarátok útra(5-ös dűlő), a Szürkebarát útra, a Furmint 



 
útra és az Ezerjó út helyett évtizedek óta használt Hrsz: 5146-os 
útra, összesen: 4.5 km-es hosszban.   
 

• További hasonló geodéziai felmérést rendelünk meg az Öreg 
hegy, Kutya hegy, Szarvas hegy területekre is:           

 
•  Tisztázzuk az Ezerjó út helyett évtizedek óta használt Hrsz: 

5146-os út jogi, területi viszonyait.  
 

ad11., Tervezett Útépítések, javítások, tulajdonviszonyok 
rendezése  

• Meredek szakaszon aszfaltút egyszerűsített megtervezése 
csapadékvíz elvezetéssel az Ürge hegyen (a 4-es dülőn a 
Szüretelők útjától a Kordon közön át a 6-os dűlőig ( Mészáros 
dűlő)  
 

• Múrvás útépítés,csapadékvíz elvezetéssel (Ürge hegy – Öreg 
hegy közös szakaszán a Pátria pincétől a  Nyakaskő dűlőn 660 
méteren)  
 

• Gléderezéssel a múrvás utak javítása az egész terület kijelölt 
útjain. 
(Ürge hegy-Öreg hegy-Kutya hegy-Szarvas hegy )  

 
• A Kutyahegyre elképzelt Kutyahegy sétány előkészítése 

tereprendezéssel, bozótos akadályok eltávolításával, tervezéssel.  
 

• Tanösvény részleges megépítése: A „Pannon tenger kincsei” 
tanösvény megtervezett szakaszának kivitelezése:  
 

ad12., Közbiztonság  helyzete az Ürge hegy-Öreg hegy-Kutya 
hegy-Szarvas hegy területeken.  

• A vagyonvédelem szükségessége fokozottan merül fel a 
„beépítésre nem szánt területeken” is. Ezen a kritikus pontokon 
való közbiztonsági kamerák elhelyezésével lehet segíteni a 
szükséges tervezési munkákat követően.   
Kutyahegyi Egyesület szerint 4-5 térfigyelő kamera telepítésével 
a Kutyahegy összes megközelítési útja ellenőrizhetővé válhat 
 
 
 

ad13., Állattartásra szánt területek kijelölése. 
Köztudott, hogy az Ürge hegyen a Borvidék határvonalon a 
kutya-panzió összeférhetetlenségi problémákat vet fel. Ennek a 
konkrét problémának a megoldása mellett lépni kellene az 
önkormányzatnak abban, hogy általában legyen állattartásra 
alkalmas hely a város külterületén.(HÉSZ vonatkozás) Ezért 



 
szorgalmazzuk megfelelő, alkalmas területek feltérképezését, a 
problémakör körüljárását, kellő megfontolás után azok ezen 
célra való kijelölését a 2019-es év folyamán.  
 

ad14., Közösségépítő tevékenység 
 
• A Kutyahegyi és az Öreghegy-Nyakaskő Egyesület már működik, 

az Ürge hegyi és a Szarvas hegyi egyesület megalakítása 
folyamatban van. 

 
A területen működő egyesületek  feladata a folyamatos 
párbeszéd kialakítása az összes  telektulajdonossal és az 
önkormányzattal. Folyamatos tájékoztatás kell az adatok (hrsz, 
név, cím, telefon, email) pontosításának szükségességéről, a 
felzárkóztatási programot képező 223/2018.(X.25.) 
önkormányzati határozatról,  a magántulajdonú ingatlanok 
művelésének, karbantartásának szükségességéről. Az 
önkormányzati Összefogás Építési Alap igénybevételi 
feltételeiről.  

 
Cél: a magántulajdonú területeken a telkek, épületek, 
építmények évről-évre történő karbantartása, szépítése, 
rendbetétele, és az, hogy mindez gyorsuljon föl. A szemét 
elszállíttatás váljon minél fegyelmezettebbé, szervezettebbé. 
Fontos a  lakossági vállalások egyeztetett teljesítése, 
szervezése. 

 
• Cél a Bia-Veritas Egyesülethez tartozók szőlő és bortermelő 

tevékenységének segítése és szélesebb körű megismertetése. 
A Borvidék program gazdagítása. 2019-ben esedékes egy a 
Borvidékhez tartozó, a borászok életútját bemutató könyv 
megjelenésének támogatása. 
 

• Ismeretterjesztés, oktatás:  
A mintakertekben folyó munkálatok és általában az egészséges 
élelmiszerek vegyszermentes termesztése érdekében  el kell 
kezdeni az átfogó szakmai népszerűsítést 2019 év folyamán. Ez 
történhet könyvek , kiadványok, filmek terjesztésével, vagy 
éppen elektronikus úton illetve előadásokon.  
Ezzel Biatorbágy is bekapcsolódik a szakmai vonatkozású 
ismeretterjesztésbe, tájékoztatásba és művelésbe. Cél, hogy a  
biatorbágyi óvodák és általános iskolák, általában a fiatal 
korosztályok és az érdeklődő felnőttek szeressék meg a 
biokertészetet, az egészséges élelmiszer előállítás módozatait 
és magát az egészséges életmódot.  
 
Ismerjék és szeressék meg az ismeretterjesztés mellett  a 
gyakorlati munkát, a munka örömét és kiteljesítő erejét is. Ezt a 
programot Molnárné Asztalos Fanni borászmérnök és Bálint 
Erika biológus mérnök karolja fel és viszi végig.  
 



 
• 2019 március végén megtartjuk újra a torbágyi Közösségi 

Házban a „Természeti Környezet méltóságának 
visszaállítása” című konferenciát az érdeklődő Egyesületek 
közreműködésével. 

• Évente legalább egy szabadtéri közösségi találkozót tartunk a 
Pátria pincénél az összes „külterület” részére a nyár folyamán.         

• Pünkösdi Pincenapok megtartása a Pátria pincében               
• Márton napi Pincenap megtartása  a Pátria pincében              
• Bor és párlatversenyek népszerűsítése                         (Honlap) 
• Egyesületek szervezett saját rendezvényei                   (Honlap) 

 
ad15., Szemétszállítás  

A szemétátadó pontok ötlete azért alakult ki, hogy a külterületeken 
keletkezett szemét mindenképpen összegyűjtésre és elszállításra 
kerüljön az adott területekről esős napokon is, a gyűjtő járművel 
megközelíthetetlen telkekről is, illetve akkor is amikor a 
telektulajdonosok a gyűjtés napján nem tartózkodnak a területen. 
Erre a célra a Turista úton bevált a  „szemétátadó pont” építési és 
üzemeltetési megoldás.  
Az Ürge hegyen –Öreg hegyen ennek korábban nem láttuk 
szükségét, de az erdőkben szétszórt és egész évben sok helyen 
növekvő szemét jelzi, hogy a problémakör nincs megoldva. Ezért 
időszerű a szemétszállítás állapotának Ürge hegyi – Öreg hegyi 
ismételt feltérképezése, szükség esetén az Ürge hegyi feljáró út 
elejére „szemétátadó pont” tervezése 2019-ben. 2020-évi 
megvalósítással. 

Biatorbágy, 2019. 01.15.  
Szakadáti László s.k. 
Alpolgármester 

 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési 
Bizottságának 

/2019. (II. 19.) határozata 

A beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról 2019-ben 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési 
Bizottsága: 

1. elfogadja a beépítésre nem szánt területek felzárkóztatására készült 
költségtervet, 

2. a költségtervet a 2019. évi költségvetésbe beépíti. 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: műszak, pénzügy 



 
Költségek Összesítése 
 

A „három önkormányzati mintakertben” 
és közterületen alkalmi munkaerő 
foglalkoztatása 

bruttó 3.000.000 forint/év 

Környezetvédelmi Alap létrehozása 
(Tájvédő Kör kérése alapján) 

bruttó 1.000.000 forint/év 

Szabó Ferenc agrármérnökkel megbízási 
szerződés adatbázis létrehozására 

bruttó 2.772.000 forint 

1 mezőőri státusz létrehozása bruttó 6.000.000 forint 
Első telephely Pátria pince mellett a 
szőlő és bortermelő mintakert 
műveltetése megbízási szerződéssel 
(Szabóné Lipka Tímea) 

bruttó 1.188.000 forint/év megbízási díj 
bruttó 300.000 forint/év eszköz és 
üzemanyag költség 

Második telephely (őszibarackos) 
ingatlan vásárlás 
az összevont telek bekerítése 
a gyümölcsös műveltetése megbízási 
szerződéssel (Molnárné Asztalos Fanni 
borászmérnök) 
tervezett facsemeték, üzemanyagok, stb. 

 
bruttó 1.550.000 forint 
bruttó 1.000.000 forint 
bruttó 1.188.000 forint/év 
 
 
bruttó 250.000 forint/év 

Harmadik telephely (présház) 
telek és présház vásárlása 
a meglévő esővíz tároló, locsoló 
rendszer megvásárlása 
biokertész mintakert műveltetése 
megbízási szerződéssel (Bálint Erika 
biológus mérnök) 
biokertészet üzemeltetési költségei 
a vételt követően présház javítása, 
kerítés építése 

 
bruttó 6.300.000 forint 
bruttó 100.000 forint 
 
bruttó 1.188.000 forint/év 
 
 
bruttó 300.000 forint/év 
bruttó 1.500.000 forint 

Szerszámkészlet három mintakert 
részére 

bruttó 450.000 forint 

Az elhanyagolt termőterület talajerejének 
hosszú távon való visszaállítása, 
szakértők alkalmazásával 

bruttó 3.000.000 forint 

Pátria pince vízellátása és felújítása II. 
ütem 

bruttó 9.500.000 forint 

Geodéziai felmérések, kitakarítások 
Ürgehegy 5146 hrsz-ú út 
Öreghegy 

 
bruttó 575.000 forint 
bruttó 575.000 forint 

Útépítések, javítások 
Ürgehegy 
murvás útépítés, csapadékvíz 
elvezetéssel 
gléderezés (Ürge-hegy, Öreg-hegy, 
Kutya-hegy, Szarvas-hegy) 
Kutya-hegy sétány előkészítése 
Tanösvény részleges megépítése 
(Pannon tenger kincsei) 

 
bruttó 950.000 forint 
bruttó 8.000.000 forint 
 
bruttó 18.000.000 forint 
 
bruttó 1.500.000 forint 
bruttó 12.000.000 forint 

Közbiztonság javítása, kamerák 
telepítése 

bruttó 5.000.000 forint 



 
A Borvidékhez tartozó borászokról szóló 
könyv megjelenésének támogatása 

bruttó 1.600.000 forint 

Ismeretterjesztés, oktatás megbízási 
szerződéssel (Molnárné Asztalos Fanni 
borászmérnök, Bálint Erika biológus 
mérnök) 

bruttó 350.000 forint/év 

2019-ben megtartandó „Természeti 
Környezet méltóságának visszaállítása” 
konferencia költsége 
szabadtéri közösségi találkozó Pátria 
pincénél 
Pünkösdi Pincenapok Pátria Pincében 
Márton napi Pincenap Pátria Pincében 
 

bruttó 100.000 forint 
 
 
bruttó 200.000 forint 
 
bruttó 200.000 forint 
bruttó 100.000 forint 
 

„Hulladékátadó pont” tervezése bruttó 250.000 forint 
Összesen bruttó 89.986.000 forint 
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Biatorbágy Város Önkormányzata 
2051 Biatorbágy, Baross G. utca 2/a 
 
Tarjáni István Polgármester Úr 
dr. Kovács András Jegyző úr 
Képviselő-testület 
 
 
Tárgy: Környezetvédelmi Alap létrehozása 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Úr, Képviselő-testület! 
 
 
Egyesületünk javasolja, hogy városunk Képviselő-testülete vegye napirendjére, valamint mielőbb 
döntsön önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, mely, némi adminisztrációs energiát 
befektetve, akár jelentősen megnövelhetné településünk környezetvédelemre fordítható 
erőforrásait.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdése, és a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdése 
lehetővé teszi a mi városunknak is, hogy rendelet alkotással, önkormányzati környezetvédelmi 
alapot hozzon létre.  
Az Alaphoz, a rendelet alkotáson kívül az Önkormányzat bevételeiből el kell különíteni egy részt, 
környezetvédelmi célokra. Ilyen költségekkel, különböző címkékkel mindenképp számol az 
Önkormányzat, tehát többlet anyagi ráfordítást nem igényelne. A Környezetvédelmi Alapot 
gyarapítaná a  
1. a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, 
2. az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka (a veszélyhelyzet kihirdetését 
megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,) 
3. a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, 
4. és egyéb bevételek. (pályázatok, támogatások..) 
A 2., 3. pont bevételeitől elesik az Önkormányzat, amíg nincs ilyen Környezetvédelmi Alapja!  
 
Ezt, az akár igen jelentős összeget, nagyon sokrétűen lehetne felhasználni, igaz, „csak” környezet- és 
természetvédelmi célokra, településünk közigazgatási határain belül, de ez, rengeteg mindent 
magába foglalhat: 
a) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására  
b) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében, 
c) a helyi természeti erőforrások és értékek megteremtésére, megőrzésére, fenntartására 
d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére,  
e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok finanszírozására,  



 
f) a környezetvédelemről szóló információk, tájékoztatások, előadások, környezetvédelmi nevelés, 
képzés, művelődés költségeinek fedezésére,  
g) a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, adatok, kutatás és fejlesztés, 
nyilvántartás finanszírozására.  
h) környezetvédelmi információs rendszer működtetésére, 
i) a település Környezetvédelmi Programjának elkészítésére, felülvizsgálatára.  
 
Javasoljuk a helyi klímavédelmi program kidolgozását, majd csatlakozást a Klímabarát Települések 
Szövetségéhez. 
Természetesen, örülnénk, ha ez a keret nem adminisztrációs kötelezettségek teljesítését 
finanszírozná nagy részben, hanem minél több, „kézzel fogható”, fizikálisan is észlelhető pozitív 
változás elősegítését támogatná.  
 
Ez a lista még bővíthető, illetve minden pontja alatt sok, különböző projekt állhat, valósulhat meg. 
Fedezete lehet ilyen témájú civil pályázatok anyagi támogatásának is. 
 
A rendelet kidolgozása nem lehet indokolatlanul nagy tehertétel. Megvalósulása kismértékű 
adminisztrációs növekedést okoz, de gazdasági hasznot is hozna mindenképp, mivel bevétel 
növekedést eredményezne Városunknak.  
 
 
Biatorbágy, 2019. január 17. 
 
 
 
 
 
   
   Tüske Emil     Határ Ágnes 
  Biatorbágyi Tájvédő Kör   Biatorbágyi Tájvédő Kör 
      elnök            tag 
 
 


