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ELŐTERJESZTÉS 
 

Az „Örülünk, hogy megszülettél" programhoz kapcsolódó Életfa megújításáról 
 
Biatorbágy Városa 2008-tól „Örülünk, hogy megszülettél” emlékplakett-tel és oklevéllel 
köszönti a település legifjabb polgárait évente két alkalommal; a májusi Gyereknapon és az 
Angyalfia vásár rendezvénysorozatán belül minden decemberben. 
A város vezetése 2012-ben újította meg a rendezvényt, amellyel az újszülötteket és szüleiket 
életfalevél átadásával ünnepli a közösség. 2012-ben Lelkes Márk és Máté Krisztián tervezett 
életfát a jövő generációjának, melyre levelek formájában kerülnek fel az újszülöttek nevei és 
születési idejük. A Juhász Ferenc Művelődési Központ aulájában elhelyezett monumentális 
alkotás mára betelt, azaz minden ágát befedték már a levelek, ezért további gondolkodást, 
tervezést igényelt a jövőbeli elhelyezésük. 
A rendezvény helyszínének megtartásával - az aula oldalsó falára a bejárat felőli jobb oldalon 
az ablakok feletti fehér felületre - készül tervezés. A koncepció szerint az életfa mindig lombos 
marad, a levelek fokozatosan kúsznak/helyeződnek át az oldalfali meghosszabbításra a 2012-
ben születettektől kezdve évenkénti bontásban egy-egy ágra. A komplett kivitelezés költsége 
1.300.000 + ÁFA, amely tartalmazza a grafikai tervet, a facsemeték (2012-2022-ig, plexi és 
0,5-ös porszórt acéllemez) anyagárát és kivágását, valamint azok installálását. 
 
Kérem a tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a tervekkel 
kapcsolatban. 
 
Biatorbágy, 2022. május 13. 
 Tisztelettel: 
 
  Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
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Határozati Javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2022. (X. 27.) határozata 
 

Az Örülünk, hogy megszülettél" programhoz kapcsolódó Életfa megújításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Örülünk, hogy megszülettél" 
programhoz kapcsolódó Életfa megújításáról az alábbi döntést hozza: 
 
- elfogadja a Juhász Ferenc Művelődési Központban elhelyezendő életfa megújítására 

vonatkozó javaslatot és a 2023. évi költségvetés települési rendezvények ünnepek 
lebonyolításának kiadásai/kiemelten támogatott rendezvények során a szükséges forrást 
biztosítja, 

- felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére, a Jegyzőt annak 
ellenjegyzésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2022. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabineti Iroda 




	ELŐLAP
	elt_eletfa_megujitasarol
	elhelyezesi_terv

