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ELŐTERJESZTÉS 
 

Az Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 28/2011. (11.25.) számú önkormányzati 
rendeletében döntött az Összefogás Építési Alap létrehozásáról, a célból, hogy 
támogatás nyújtson minden olyan magánszemélynek, gazdasági társaságnak, civil 
szervezetnek, mely Biatorbágy közigazgatási területén felújító, építő munkát végez, 
és az ehhez szükséges 10% önerővel rendelkezik. 
A Képviselő-testület a program megvalósításához az előző években 2.000.000,-Ft 
előirányzatot  rendre biztosította.  
Biatorbágy Város Önkormányzat Településfejlesztési-bizottsága  29/2017. (II.14.) sz. 
határozatában  döntött az Összefogás Építési Alapból 2017-ben igényelhető 
támogatás pályázati felhívásról. 
 
A pályázati felhívásra határidőn belül az alábbi pályázatok érkeztek: 
I. 
Pályázó neve: Szénásy Zsuzsa a Katalin-hegy képviseletében 
A katalin-hegyi Anikó u.-Berci u.-Olümposz u. felújítása 
Pályázata azonosító jele: VO-336/2017 
A formai és tartalmi ellenőrzés alapján Pályázó pályázati  anyaga hiányos (pályázó 
személyek nyilatkozatai a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, 
nyilatkozat 10% önerő rendelkezéséről és felhasználásáról, a „legalább 3 család 
részvétele a pályázat megvalósításában” kitétel nem teljesül). Hiánypótlás 
folyamatban. 
Igényelt összeg: 999.000,-Ft 
 
II. 
Pályázó neve: Dr. Kolláth Pál a Tópart utca képviseletében 
Biatorbágy, Tópart utca 73-77. sz. ingatlanok által határolt közterület rendezése 
Pályázata azonosító jele: VO-451/2017  
A formai és tartalmi ellenőrzés alapján Pályázó pályázati  anyaga hiányos volt 
(nyilatkozat 10% önerő rendelkezéséről, pályázó személyek nyilatkozatai a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, tételes költségvetés, anyag-és 
munkaszükséglet ). Hiánypótlás folyamatban. 
Igényelt összeg: 550.000,-Ft 
 
III. 
Pályázó neve: Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyeselület 
Küzdő ring bővítése 
Pályázata azonosító jele: VO-367/2017  



 
A formai és tartalmi ellenőrzés alapján Pályázó pályázati  anyaga hiányos volt 
(nyilatkozat 10% önerő rendelkezéséről).  Hiánypótlás folyamatban. 
Igényelt összeg: 520.000,-Ft 
 

Szakmai javaslat: 
 

I. 
A katalin-hegyi Anikó u.-Berci u.-Olümposz u. felújítása 
 
A szóban forgó közterületek a Katalin-hegyen találhatók. Az Anikó utca a Katalin-
hegy II. dűlője, az Olümposz utca evvel párhuzamos. A Berci utca a két közterületet 
köti össze merőlegesen. Mindhárom utca murva burkolattal rendelkezik. Az útfelület 
állapota mindhárom esetben leromlott, erősen kátyús, ezáltal megnehezíti a 
biztonságos közlekedést mind gyalogosan, mind gépjárművel. Az utcák  egyenes  
vonalvezetésűek. Mindkét oldalon magántulajdonú lakóingatlanok találhatók.  
A pályázat keretén belül Pályázók vállalják az utcák mart aszfaltos felújítását. A 
benyújtott pályázat csak a mart aszfalt beszállítását, terítését illetve bedolgozását 
tartalmazza. Ellenben a szilárd burkolat tartóssága csak stabil alépítmény 
előkészítésével biztosítható. Ezért feltétlenül szükséges a jelenlegi felület gyalulása, 
murvás kátyúzása, a teljes felület tömörítése. Mindezek elvégzéséhez geodéziai 
kitűzéssel kell a közterület pontos helyét meghatározni. A csapadékvíz 
elvezetésének biztosítására az útfelületet javasolt az I. dűlő irányába lejtetni. 
A benyújtott pályázatban szereplő műszaki megoldások kiegészítése a fent vázolt 
javaslattal egy szilárd, közlekedésre alkalmas útfelületet biztosít, mely számos 
család napi szintű közlekedését könnyítené meg. 
Javasolt támogatás: bruttó 980.000,-Ft 
 
II. 
Biatorbágy, Tópart utca 73-77. sz. ingatlanok által határolt közterület rendezése 
 
Pályázók a Tópart utca 73-75-77. sz. ingatlanok előtt, a Benta-patak partjához vezető 
közterület rendezésére állították össze pályázati anyagukat.  Az érintett terület 
elhanyagolt, a növényzet túlburjánzott, a közlekedési űrszelvényt szűkíti, 
akadályozza.  
Szakmai segítséget kértek a pályázat megvalósításában közreműködők a probléma 
felmérésére. A tervezett rendezés földmunkával kezdődik, majd rézsű-és 
szegélykövek elhelyezésével folytatódik a domboldal csúszásának megállítására. 
Végső fázisban növénytelepítéssel tennék Pályázók esztétikailag szebbé a Tópart 
utca ezen rövid szakaszát.  
Javasolt támogatás: 520.000,-Ft 
 
III. 
Küzdő ring építése 
 
A Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület által összeállított 
pályázat mobil küzdő ring megépítésére kérte a tavalyi évben az Önkormányzat 
anyagi segítségét. A támogatott pályázati elképzelés megvalósult, ezt szeretnék 
tovább bővíteni. Elképzelésük szerint a megvalósított küzdőringet az idei évben 
kiegészítő elemekkel szeretnék ellátni, mellyel lehetőség válik komolyabb, rangosabb 
versenyek megrendezése is az egyesület szervezésében. 
Javasolt támogatás: 500.000,-Ft 
 



 
 

Összegzés 
 
 

Benyújtott pályázatok: 3 db 
 
Az igényelt támogatási összeg összesen 2.070.000,-Ft  
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, tegye meg javaslatát. 

Biatorbágy, 2017. május 09. 

  
 Tarjáni István sk. 
 polgármester 

 
 
 
 



 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

Településfejlesztési Bizottsága 
/2017. (.) Öh. számú 

Határozata 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testület Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az 
Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról szóló előterjesztést. 

 
A Településfejlesztési Bizottság a Pályázatok közül az alábbiakat támogatja: 
 
I. 
Pályázó neve: Szénásy Zsuzsa a Katalin-hegy képviseletében 
A katalin-hegyi Anikó u.-Berci u.-Olümposz u. felújítása 
Pályázata azonosító jele: VO-336/2017 
Támogatás összege:                  ,-Ft 
 
II. 
Pályázó neve: Dr. Kolláth Pál a Tópart utca képviseletében 
Biatorbágy, Tópart utca 73-77. sz. ingatlanok által határolt közterület rendezése 
Pályázat azonosító jele: VO-451/2017 
Támogatás összege:           ,-Ft 
 
III. 
Pályázó neve: Magyar Fatshani Wing Chun harcművészeti sportegyeselület 
Küzdő ring bővítése 
Pályázata azonosító jele: VO-367/2017 
Támogatás  összege:                     ,-Ft 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület Településfejlesztési Bizottsága felkéri a 
polgármestert a szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2017. 06.30. 
Felelős: polgármester 
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