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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Biatorbágyi Tájvédő Kör kérelméről 
 
A Biatorbágyi Tájvédő Kör a Norvég Civil Támogatási Alap által kiírt 
környezetvédelmi pályázat előszűrőjére pályázatot nyújtott be, melyhez kéri 
Biatorbágy Város Önkormányzat támogatását. A pályázat részletes kidolgozása az 
előszűrőn való megfelelés után készül el, a megvalósítást a 2015. évre tervezi az 
egyesület. A projekt a Nyakaskő-Diós tanösvény létesítésére vállalkozik, melyre már 
2001-ben az önkormányzat megrendelésére Bolford Gabriella és Kiss Gábor 
szerzőpáros tanulmányt is készített.  
 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS MEGOSZLÁSA 
Norvég Civil Támogatási Alap  8.604.000 Ft   90% 
Biatorbágyi Tájvédő Kör     956.000 Ft   10% 
Teljes költség 9.560.000 Ft 100% 
 
Az önrész a 2015. évben 10+4 hónapos bontásban 683.000 Ft, a 2016. évben 
273.000 Ft, mely teljes összegre az egyesület kéri az önkormányzat támogatását. 
A pályázat költségei között szerepel a tanösvény megtervezésének és 
kivitelezésének költsége. Az építési munkákba bevonnák a helyi közösséget, 
valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóit is. A 
tanösvény létesítésével lehetőség nyílna ismeretet nyújtani a hely geológiai 
botanikai, helytörténeti érdekességeiről, óvodáink és iskoláink környezeti nevelési 
céljait is különösen jól szolgálná a projekt által megvalósított fejlesztés. A tervek 
szerint a tanösvény részeként parkolók, pihenőhelyek, ismertető táblák, útjelző 
oszlopok készülnek a turizmus szempontjából is vonzó Nyakaskő területén. 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. 
 
 
Biatorbágy, 2014. november 11. 
 

Tarjáni István s.k.  
polgármester 

 
 
Melléklet:  

• Biatorbágyi Tájvédő Kör kérelme  
• térkép 
• Javaslat természetvédelmi tanösvény létesítésére Biatorbágyon - tanulmány 

Összeállította: Miklós Krisztina 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

/2014.(      ) határozata 

A Biatorbágyi Tájvédő Kör kérelméről 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Tájvédő Kör által 
benyújtott kérelemről szóló előterjesztést. Nyertes elbírálás esetén a képviselő-
testület forrást biztosít a Norvég Civil Támogatási Alapnál benyújtott 
környezetvédelmi pályázat 10%-os önrészének erejéig. 
 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:   
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