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ELŐTERJESZTÉS 
Boule pálya áthelyezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Balog Ferenc a biatorbágyi 16 tagú Boule csapat kapitánya 2022. március 23-án kérelemmel 

fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola udvarán elhelyezkedő Boule pálya elköltöztetésével kapcsolatban. 

Az iskola bővítési munkái érintik a játéknak eddig helyet biztosító területet, ezért a cél, hogy 

találjunk egy új helyszínt 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 csapat és a szakkörön résztvevő gyermekek 

örömére tehetnénk, de biztosítanánk számukra, hogy továbbra is (viszont)fogadhassák 

német testvérvárosunkból, Herbrechtingenből ide látogató Boule csapatot is, akiknek 

városukban, szintén Önkormányzatuk biztosít teret e sporttevékenység űzéséhez. 

A legutolsó egyeztetések és döntéshozatal szerint a megfelelő helyszín a Füzes-patak 

mellett, a Közösségi házzal szembeni rész a legmegfelelőbb, azonban a jelenlegi 

ismereteink szerint, az iskola Boule-pályát érintő munkálatai a közeljövőben nem várhatóak.  

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

a megvitatást követően a határozati javaslatot elfogadni. 

 
Biatorbágy, 2022. szeptember 13. 

 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (IX. 29.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a jelenleg Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarán elhelyezkedő Boule pálya áthelyezése 
megtörténjen a kijelölt Füzes-patak melletti helyszínre, a Közösségi házzal szemben, amint a 
jelenlegi helyén az építési munkálatok megkezdődnek. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 

 
 
 

 Tarjáni István s.k. dr. Szabó Ferenc s.k. 
 polgármester jegyző 
 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának 

185/2022. (V.24.) határozata 

Boule pálya áthelyezéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Boule pálya áthelyezésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

1.) A Bizottság támogatja, hogy a jelenleg Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola udvarán elhelyezkedő Boule pálya áthelyezése megtörténjen a Bechtold Sváb 
Tájház közelében, az Öntöde utca és a Fekete köz közötti patakpart területén.  
 

2.) A Bizottság javasolja, hogy a Boule pálya áthelyezéséhez szükséges anyagi fedezet 
ne Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Játszótér fejlesztési 
keretösszege terhére kerüljön biztosításra. 
 

3.) A Bizottság a megvalósítás és a szükséges anyagi fedezet kérdéskörét a következő 
ülésén kívánja megtárgyalni.  

 
 

Nánási-Kézdy Tamás s.k. 
elnök 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának 

232/2022. (VI.28.) határozata 

A Boule pálya áthelyezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Boule pálya áthelyezésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

A Bizottság támogatja, 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 az alábbi kitételekkel: 

- javasolja szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem benyújtását a kapcsolódó 
árvízvédelmi kérdésekre vonatkozóan; 

- a kivitelezésre vonatkozó költségkimutatás és a költségmegosztás kérdésköre a 
szakhatósági állásfoglalással együtt kerüljön beterjesztésre a bizottság elé; 

- javasolja gondoskodni a kivitelezés során a helyszínen a hulladéktárolók 
elhelyezéséről.   

 

Nánási-Kézdy Tamás s.k. 
elnök 
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