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Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 

Biatorbágy Város Polgármestere 

Tarjáni István Polgármester Úr részére 

 

Biatorbágy 

Baross Gábor u. 2/a. 

2051 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

 
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a levelünkhöz csatolt előterjesztésünket a soron 

következő - 2020. szeptemberi - bizottsági ülések napirendjeire, illetve a képviselő-testületi 

ülés napirendjére határozathozatal céljából felvenni szíveskedjék. 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 06. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 

Barabás József      Bodorkos Ádám 

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

Horváth András      Csepregi Miklós 

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

Lóth Gyula       Radnai Péter 

önkormányzati képviselő     bizottsági tag 

 

 

 

 

Ulicza Máté 

bizottsági tag 
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Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2020.(I.30.) határozatában külön pontként is meghatározott cél alapján játszótéri / 

közterületi mosdók telepítéséről 

 

Biatorbágy Város Képviselő testülete 2020-ban a 19/2020.(I.30.) határozatában elfogadta, 

Biatorbágy város 2020-as költségvetésének koncepcióját. Ezen határozatban további testületi 

döntést igénylő javaslatok szintén elfogadta a játszótéri mosdók telepítésére vonatkozó 

javaslatot. 

 

2020-ban a pandémiás helyzet okozta költségvetési változások, és a prioritások változása 

végett a koncepció ezen pontja nem lett napirendre véve a tavaszi és nyári ülés időszakban. 

 

Alapvető igény mutatkozik a városban arra, hogy a szabadtéri programok helyszínein és a 

Baross Gábor utcában található kresz parkban szabadon éjjel-nappal igénybe vehető 

közterületi mosdók telepítésére.  

Indokok:  

- Éves szinten több patak parti rendezvény kerül megszervezésre, melyek alkalmából 

mobil mosdók bérélésére van szükség, illetve mellette egész évben sétáló, játszó 

parkként használják a lakók 

- Éves szinten több főtéri rendezvény kerül megszervezésre, melyek alkalmából mobil 

mosdók bérélésére van szükség. Ezek mellett egész évben mind nappal, mind az esti 

órákban a játszótér és a nagy tér folyamatosan látogatott minden korosztály által. 

- A Baross Gábor utcai kresz parkot egész évben nagy számban veszik igénybe, mind 

gyermekek, tinédzserek, felnőttek, és a mosdó 

 

Mivel az idei költségvetés a pandémiás helyzet miatt már nem teszi lehetővé, hogy ezen célra 

külön összeget különítsünk el, illetve idő hiányában már nem lenne megvalósítható a projekt, 

ezért javasoljuk a 2021-es és szükség esetén a 2022-es évek költségvetéseibe előre betervezni 

ennek a költségét, és addig az előkészítő feladatok elvégzését. 

 

 

 

Előterjesztésünk mellékletet nem tartalmaz, 2020. szeptember 13. napján készült. 

Előterjesztésünknek nincsen több változata. Előterjesztésünknek közvetlen pénzügyi igénye a 

2020-as költségvetésre nézve nincs. 
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Határozati javaslatunk az alábbi: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendelete  

 
Biatorbágy Város közterületein elhelyezendő szabadhasználatú mosdók elhelyezéséről 

 

1.  Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva 

vállalja, hogy a Biatorbágy 2021-es költségvetésében 50.000.000 Forintot elkülönít 

közterületi mosdók telepítésének tervezésére és a telepítés első ütemére, a település 

fejlesztési célra szánt összegből 

2. Megbízza a kommunikációért felelős szervezetet az igény felmérésére, és az 

elhelyezéssekkel kapcsolatos közvélemény kutatás elvégzésére 2020 októberében 

3. Megbízza a műszaki osztályt, hogy 2020 októberében mérje fel a megvalósíthatóságot 

4. Megbízza a műszaki osztályt, hogy 2020 októberében legalább 3 cégtől való ajánlat 

bekérésére 

5. A felmérések és a visszajelzések alapján a novemberi rendes ülésre döntéshozatal 

céljából kerüljön vissza a napirend 

 

 

 

 

Tarjáni István     dr. Hajnal Boglárka 

polgármester      jegyző 

 

 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember …. 

 

 

 

 


