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ELŐTERJESZTÉS 
A Boule pálya áthelyezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Balog Ferenc a biatorbágyi 16 tagú Boule csapat kapitánya 2022. márciusában kérelemmel 

fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola udvarán elhelyezkedő Boule pálya elköltöztetésével kapcsolatban. 

Rack Ferencné a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, aki szintén a 

Boule csapat tagja, 2022. május 24-én a mellékelt levelében szintén beadványt nyújtott be, 

melyben a Képviselő-testületet szólítja meg. Levelében új megoldást ajánlott a helyszínnel 

kapcsolatos probléma áthidalására. Új ötletként merült fel a pálya elhelyezésére, a 

Közösségi ház parkolójával szembeni zöldterület, amely az Öntöde utca és a Csillag utca 

közt helyezkedik el a Füzes-patak partján. A helyszínt mellékletekben található 

térképvázlaton sárga négyzet jelöli, valamint a csatolt két kép is ábrázolja. 

Az Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítési munkái érintik a játéknak 

eddig helyet biztosító területet, ezért a cél egy új helyszínt találni a sporttevékenység 

folytatásához, ahol hasonló feltételekkel folytathatják edzéseiket a csapat tagok is és az 

iskolában működő Boule szakkör tagjai is. A megfelelő helyszín biztosításával nem csak a 

csapatnak és a szakkörön résztvevő gyermekeknek kedvezne, hanem biztosítaná számukra, 

hogy továbbra is (viszont)fogadhassák a német testvérvárosunkból, Herbrechtingenből ide 

látogató Boule csapatot is, akiknek városukban, szintén Önkormányzatuk biztosít teret e 

sporttevékenység űzéséhez. 

A Boule inkább az idősebb korosztályban népszerűbb, de a játék szinte bármelyik korosztály 

számára elfoglaltságot jelenthet. 

A jelenlegi pálya egy 16 m x 14 m kőporral burkolt, vízszintes, tömör alsó réteggel ellátott, a 

felső rétegét tekintve pedig 1,5 cm mélységű, zúzalékos, kicsit lazább az alsó rétegnél, de 

ideálisan tömör terület. Hasonló méretű pálya elhelyezésére lenne szükség a jövőben, a 

kiválasztott területen. 

A helyszínválasztást tekintve az a terület lenne a legideálisabb, ahol biztosított egy kis 

árnyék és a biztonságos környezet, akár kerítés biztosításával, valamint a legtöbb tag 

számára adott a jó és egyszerűsített megközelítés, ami eddig a helyi közösségi közlekedés 

segítségével a torbágyi iskola Viabusz megállójánál adott volt. Ennél is fontosabb, nem 



figyelmen kívül hagyható szempont, a vizes blokk elérhetősége a közelben és a higiénés 

feltételek biztosítása, mivel az edzések időtartama 3 óra szokott lenni egy alkalommal, amely 

időszak elég hosszú, főleg hogyha az oda és vissza utazás/séta idejét is hozzáadjuk az 

edzés időtartamához. 

A 2022. június 14-ei csapattagokkal tartott helyszíni bejárás során a fenti helyszín ideálisnak 

bizonyult a szempontokat tekintve. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és 

a megvitatást követően a határozati javaslatot elfogadni. 

 
Biatorbágy, 2022. június 15. 

 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 

Mellékletek:  

- Térképvázlat a kiválasztott helyszínekről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022.(VI. 30.) határozata 

A Boule pálya áthelyezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Boule pálya 
áthelyezésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelenleg 
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarán elhelyezkedő Boule pálya új 
helyen, a Közösségi ház parkolójával szemben az Öntöde utca és a Csillag utca közötti 
területen, a Füzes-patak partján lévő zöldfelületen kerüljön elhelyezésre. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarjáni István polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 

 

 

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

 polgármester jegyző 

 









Fwd: BOULE pálya
Feladó <mezo.judit@biatorbagy.hu>

Címzett Scheirich Boglárka <scheirich.boglarka@biatorbagy.hu>, Váczi András <vaczi.andras@biatorbagy.hu>

Dátum 2022-05-24 14:50

Kedves Bogi és András!

Tájékoztatásul küldöm.

---
Üdvözlettel:

Mező Judit

Műszaki Osztály

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.

Telefon: 23/310-174/206

Mobilszám: 70/7979-138

E-mail: mezo.judit@biatorbagy.hu

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: BOULE pálya
Dátum: 2022-05-24 09:18
Feladó: Ferencné Ibolya Rack <ibolyarack@gmail.com>
Címzett:mezo.judit@biatorbagy.hu
Másolat:polgarmester@biatorbagy.hu

Tisztelt Képviselő - testület!

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola oktatási funkciókkal történő bővítésével összefüggésben az intézmény területén lévő boule
pálya hamarosan megszüntetésre kerül. A Turwaller Stammtisch Egyesület  keretei között működő Boule csapat közel 20 éve tart heti
rendszerességgel edzést ezen a pályán, továbbá az iskola tanulói is örömmel használják szakköri foglalkozásokon, szervezett versenyeken ezt a
területet.. A játék kapcsán az egyesület tagjai szoros kapcsolatot ápolnak Herbrechtingen testvérváros Boule Ratza csapatával is.
A boule játék folytatásának, a testvérváros csapatával történő kapcsolattartásnak elengedhetetlen feltétele a rendszeres edzések megtartása.
Ehhez - a higiénés feltételek biztosításával - új helyszín kijelölésére, megfelelő szilárdságú, többrétegű murva réteggel megépített terepre van
szükség.
A lehetőségeket átgondolva az új boule pálya  megépítéséhez javaslom a Fő utca, - Közösségi Ház parkolója és a Lindab bolt között lévő -
patakparti területet, ahol az előzetes mérések szerint 3-4 pálya kialakítására van lehetőség.

Kérem a Tisztelt Testületetet, hogy támogassa a javaslatot és biztosítsa a szükséges feltételeket a pálya kialakításához, megépítéséhez!

Rack Ferencné
TST Egyesület elnöke,
Boule csapattag
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