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Tájékoztató 
Az Összefogás Építési Alapból 2016-ban nyújtott támogatások felhasználásáról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összefogás Építési Alapból 
igényelhető támogatásról szóló 28/2011. (11.25.) Ör. számú rendeletében (a továbbiakban: 
Rendelet) létre hozta az Összefogás Építési Alap intézményét.  
 
A tavalyi év során az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében erre a célra 2.000.000,- Ft 
keretet biztosított. A teljes keret nem került felhasználásra. A támogatás keretén belül 
sikerült megvalósítani a 4307. hrsz közterületi ingatlan aszfaltos burkolását 65 fm-en, 
valamint küzdő ring bővítését. 
 

A. A 4307 hrsz. közterületi ingatlan burkolása 65 fm-en – beszámoló az elvégzett 
munkákról: 

 
• Pályázó: Csonka Sándor, Hutóczky Béla, Németh Andrea, Ligeti György, Ember 

Zoltán, Makai László, Dobi János, Rezsonya Ferenc, Sándor Csaba, 
összefogásukkal valósulhatott meg a munka. 

• A teljes munka bekerülési költsége: az előzetes költségbecslés alapján 1.657.200,-
Ft, ebből elnyert támogatás összege: 900.000,- Ft. 

• Elvégzett munkák: 65 fm hosszon a meglévő burkolat meghosszabbítása, az úttest 
alépítményének kialakítása, földmunka, szegélyépítés, aszfaltréteg készítése 5 cm 
vastagságban.  

• Pályázók többszöri felszólítás ellenére sem számoltak el a mai napig a 
felhasznált összeggel. 

 
B. Közösségi tér létrehozása a peca-tavi lakosok részére - beszámoló az elvégzett 

munkákról: 
 

• Pályázó: Égő Ákos, Csengeri János, Szántay Andrea, Vero Paul Frank, Bakos 
Bettina, Móri-Donáth Katalin, Sarlayné Nemes Anita. 

• Az Önkormányzat részéről biztosított ingatlan, mint időközben kiderült, 
magántulajdonban van, ezért meghiúsult a közösségi tér kialakítása.  

 
C. Küzdő ring bővítése – beszámoló az elvégzett munkákról: 

 
• Pályázó: Magyar Fatsani Wing Chun harcművészeti Sportegyesület 
• A teljes munka bekerülési költsége: az előzetes költségbecslés alapján 890.000,-Ft, 

ebből elnyert támogatás összege: 600.000,- Ft. 
• Elvégzett munkák: A 2015. évben elnyert támogatásból megvalósított küzdő ring 

további bővítése. 
 



 
Összegezve: 
 
 Becsült  ktg. Támogatás mértéke Megvalósult ktg. 
    
4307 hrsz burkolása 1.657.200,- 900.000,- nincs adat 
Küzdő ring bővítése 890.000,- 600.000,- 639.817,-  
    
 
 
A támogatott küzdő ring bővítése az idei évben is megvalósult.  
Az Összefogás Építési Alap pályázati elbírálása során Sarlayné Nemes Anita, a Peca-tó 
képviseletében gyermek pihenőpark és közösségi tér kialakítására kért anyagi támogatást. 
Mivel a felajánlott 7451. hrsz. ingatlanról időközben kiderült, hogy magántulajdonban van, 
így az igényelt összeg kiutalására az idei évben sem került sor. 
A pályázat elszámolásának feltétele volt a támogatás összegét fedező ÁFÁ-s számlák 
Támogató felé történő benyújtása és a kivitelezést bemutató szöveges illetve fényképes 
beszámoló átadása. A kutya-hegyi útépítés pályázói a Támogatási szerződés elszámolásra 
vonatkozó pontjait többszöri felszólítás ellenére a mai napig nem teljesítették.  
 
 
Kérem az Összefogás Építési Alapból 2016-ban nyújtott támogatások felhasználásról szóló 
tájékoztatás elfogadását. 
 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 13.  
 
 

                                                                            Tarjáni István s.k. 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:    fotódokumentációk, számlák 
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