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ELŐTERJESZTÉS 

"Biatorbágy szeme" óriáskerék - a Premier Outlet felajánlásáról  

2021. november 5-én avatták fel Biatorbágy legnagyobb bevásárlóközpontjának egyik 
attrakcióját az ötven méter magas, 180 fő befogadására képes óriáskereket. Az ideiglenesen 
– jövő tavaszig – felállított szerkezet megépítéséhez nem volt szükség önkormányzati 
hozzájárulásra, sem településképi vélemény kiadására. Imre Csaba a Premier Outlet Center 
igazgatója a várossal ápolt jó kapcsolata jeléül a megnyitó kapcsán ezer darab VIP jegyet 
ajándékozott az önkormányzatnak a szerkezetre, valamint felajánlotta, hogy ezen felül, 
előzetes bejelentést és egyeztetést követően szívesen látják vendégül a Biatorbágyról 
szervezetten érkező szociálisan rászoruló csoportokat is az önkormányzat előzetes 
egyeztetésével. A Premier Eye-nak nevezett óriáskeréken 30 darab, egyenként 6 fős 
gondola található. A csúcsról nemcsak az outlet-központ közvetlen környezetét lehet soha 
nem látott nézőpontból megtekinteni, hanem az őszi pompában tündöklő Budai-hegységre 
és a Törökbálinti-tóra is csodálatos panoráma nyílik.   

Úgy vélem, Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti az a feladat, hogy 
eldöntse elfogadja-e az önkormányzat részére történt gáláns jegyfelajánlást, illetve 
amennyiben elfogadja, akkor határozzon annak felhasználásáról.  

Elfogadás esetén javaslom a jegyeket az önkormányzat intézményei részére arányosan 
felajánlani.   

 

Kérem a tisztelt bizottság és a képviselő-testület tagjait, hogy hozzanak döntést az ügyben.  

 
Biatorbágy, 2021. december 2. 
      

                                                                              Tarjáni István s.k. 
                                                                                polgármester 

 
 

  



 

 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
……/2021.(XII.16.) határozata 

"Biatorbágy szeme" óriáskerék - a Premier Outlet felajánlásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Biatorbágy 
szeme" óriáskerék - a Premier Outlet felajánlásáról szóló előterjesztést  és az alábbi döntést 
hozza: 

 
1. köszönettel elfogadja a Premier Outlet Center működtetője által felajánlott 1000 db 

tiszteletjegyet az óriáskerékre. 
2. a jegyeket az önkormányzat  intézményei között arányosan osztja el. 

 
 
 

 
Határidő: 2022. január 30. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Intézményvezetők 
 
 

 
 

 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 
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