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ELŐTERJESZTÉS 

 
Fészek Csillag lakóotthon létrehozásának kérdéseiről 

 

Előzmények:  

Az Önkormányzat mindig támogató céllal áll a Fészek Nappali Ellátó működtetése mellé és 
mindig kiemelt figyelmet szentel a fogyatékossággal élők felé. A 2021 évi polgármesteri 
döntést több személyes megbeszélés előzte meg és mindkét fél úgy gondolta, hogy a 1662 
hrsz-ú ingatlannak az Alapítvány számára való átadásával egy olyan nemes cél megvalósítása 
mellé állhatnak, ami hosszú időre megoldást jelenthet a fogyatékkal élők és családjaik 
számára. Ezzel együtt az Önkormányzat a kialakítandó önkormányzati lakások tekintetében 
megoldást találna egy régóta fennálló problémára is.  
 
1. Fészek Lakóotthon létrehozására irányuló kérelem 

2021. április 7. napján polgármesteri döntés született arról, hogy a Biatorbágy, 1662 hrsz-ú 
ingatlanra a Fészek Csillag Alapítvány bentlakásos lakóotthont épít, azzal a feltétellel, hogy 3 
lakást átad az Önkormányzat számára.  

2021. novemberében kereste meg az Alapítvány az Önkormányzatot azzal, hogy 12 fő 
fogyatékkal élő fiatal felnőtt részére biztonságot nyújtó, tartalmas életvitel kialakítására 
alkalmas lakóotthont kíván létrehozni.  

Az Alapítvány által 2021. november hónapban eljuttatott projektleírás-tervezet 6-7 oldalán 
olvasható, hogy együttműködést kér és javasol az Önkormányzattól a Fészek Csillag 
Lakóotthon létrehozásához.  

A tervezet alapján a lakóotthon aktualizált költségvetése 300.000.000.- forint, ami 
tartalmazza a tervezési és az ingatlan bontási költségeit is.  

A szülői hozzájárulás tervezett költsége: 48 millió forint, a fennmaradó összeget az 
Alapítvány adományokból, pályázati lehetőségekből, kerámia tárgyak árusításából, 
jótékonysági koncertek, események szervezéséből, valamint a személyi jövedelemadó 1%-
ából tervezi előteremteni. 

A bontással járó költségeket kéri, hogy az önkormányzat saját költségén végezze el. 
(2021. évi önkormányzati ajánlatkérés alapján: 10.000.000.-) 
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Kérik az önkormányzat támogatását abban, hogy a Biatorbágy, Ferenc utca 46. számú építési 
telket (1662 hrsz) a lakóotthon felépítéséhez biztosítsa, amibe önkormányzati szolgálati 
lakások is helyet kapnának a jövőben a fogyatékos személyek lakhatási férőhelyeinek 
kialakítása mellett. 

Biatorbágy Város Önkormányzata a 87/2021. (IV.7.) számú határozatával döntött a 
tulajdonában álló Biatorbágy, Ferenc utca 46.,1662 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról.  

A határozat kimondja, hogy a 1662 hrsz.-ú ingatlanra a Fészek Csillag Alapítvány bentlakásos 
otthont építsen, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat részére három lakást átad.  

2. „Segítséggel élők háza” létrehozására irányuló kérelem 

2022. február 10-én Déri Gábor a Fészek Csillag Alapítvány kuratóriumának elnöke 
benyújtotta a „Segítséggel élők háza” elnevezésű kérelmét.  

Kérelmében leírja, hogy az elmúlt időszakban történt egyeztetések alapján a projekt 
előkészítési szakasza lezárult. Szakmai egyeztetések kezdődtek, mely alapján 
körvonalazódott, hogy az ingatlan hosszú távú fenntartása komoly erőforrásokat igényel. Az 
érvényben lévő építési szabályok alapján a tervezett ház nem fogja tudni mindazon 
funkciókat magába hordozni, amit elképzeltek és ami a 87/2021.(IV.7.) számú 
polgármesteri határozat magában foglal.  

Kérik, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá, hogy az ingatlan - a bontást követően - úgy 
kerüljön az Alapítvány tulajdonába, hogy az önkormányzat lemond a három 
önkormányzati lakás igényéről és a megépülő házban kizárólag segítő tevékenységnek ad 
otthont, a „Segítséggel Élők Háza” projekt keretein belül.  

Az Alapítvány vállalja, hogy amennyiben négy éven belül a „Segítséggel Élők Háza” nem épül 
meg, a telket visszaadja az Önkormányzat tulajdonába. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága februári 
ülésén napirendjére tűzte a kérelmet és javasolta, hogy maradjon hatályban a 87/2021.(IV.7.) 
polgármesteri határozat.  

3. kérelem a „Segítséggel élők háza” projekt megvalósítása mellett:  
 
2022. március 10. napján Déri Gábor a Fészek Csillag Alapítvány kuratóriumának elnöke 
újabb kérelmet nyújtott be, ami alapján az Alapítvány az első kérelmét visszavonja és 
fenntartják a 2022. február 10-én benyújtott kérelmüket.  
 
A kérelmükben leírták, hogy a koncepció nem teszi lehetővé a kitűzött cél elérését, a 
létesítmény megépítését és hosszú távú üzemeltetését. Kérik, hogy az Önkormányzat járuljon 
hozzá, hogy úgy adja a 1662 hrsz-ú ingatlant az Alapítvány tulajdonába, hogy az ott lévő romos 
épületet letisztítja és lemond a házban kialakítandó három lakásról, hogy ott a projekt 
működését segítő tevékenységet lehessen végezni.  

Az Alapítvány továbbra is fenntartja, hogy amennyiben négy éven belül a „Segítséggel Élők 
Háza” nem épül meg, a telket visszaadja az Önkormányzat tulajdonába. 

 
A nyilatkozat az előterjesztés mellékleteként olvasható. 
 



4. nyilatkozat a márciusi OKEB ülésen elhangzottak tekintetében:  
 
Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság márciusi ülésén ismét napirendjére tűzte az 
Alapítvány kérelmét, és az alábbi javaslattal élt az 56/2022.(III.24.) számú határozatában:  
 
1. a 87/2021.(IV.7.) számú polgármesteri határozatban foglalt döntést fenntartja és annak 
megfelelve a Biatorbágy, 1662 hrsz.-ú ingatlanra a Fészek Csillag Alapítvány bentlakásos 
otthont épít, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat részére három lakást átad.  

2. javasolja, hogy a munkaterv szerinti következő bizottsági és képviselő-testületi ülésig 
történjen újabb egyeztetés a Fészek Csillag Alapítvánnyal, arról, hogy ki lehet-e alakítani 
olyan megoldást, amely mindkét fél érdekeit figyelembe véve a projekt közös 
megvalósíthatóságát segíti. Az egyeztetés eredménye kerüljön vissza a képviselő-testület 
felé.  

A polgármesteri levél kiküldésre került és 2022. április 13. napján az előterjesztés 
mellékleteként olvasható nyilatkozat érkezett, ami alapján az Alapítvány nem tudja az otthon 
hosszú távú biztonságos üzemeltetését vállalni a 87/2021.(IV.07.) számú polgármesteri 
határozatba foglalt feltételekkel.  
 
Nyilatkozatukban megerősítik, hogy a „SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK HÁZA” projekt 
megvalósításában látják biztosítva az otthon hosszú távú biztonságos üzemeltetését. 
 
Az előterjesztés mellékleteként két határozati javaslat olvasható.  
 
Az „A” javaslat szerint a képviselő-testület ragaszkodik a FÉSZEKCSILLAG LAKÓOTTHON 
projekt megvalósításához hatályon kívül helyezi a 87/2021.(IV.7.) polgármesteri határozatot.  
 
A „B” határozati javaslat szerint elfogadja az Alapítvány SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK HÁZA” projekt 
megvalósítására irányuló kérelmet és lemond a 3 önkormányzati lakásra vonatkozó igényéről. 
Lebontja és elszállítja (megtisztítja) a 1662. hrsz-ú ingatlanon álló épületet és annak 
tulajdonjogát átengedi. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2022. április 14. 
                                         Tarjáni István s.k 
                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

„A” 
Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (IV.28.) határozata 
 

Fészek Csillag lakóotthon létrehozásának kérdéseiről 
 

A 87/2021.(IV.7.) számú polgármesteri határozat hatályon kívül helyezése 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fészek Csillag lakóotthon 
létrehozásának kérdéseiről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy  

 
a 87/2021.(IV.7.) számú polgármesteri határozatot hatályon kívül helyezi, 

 
 

tekintettel arra, hogy a Fészek Csillag Alapítvány hatályban tartja és 2022. április 13-ai 
nyilatkozatával megerősítette a 2022. február 10-én érkezett, „SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK HÁZA” 
projektre irányuló kérelmét. 

 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 

 

 Tarjáni István dr. Hajdu Boglárka  
 polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
„B” 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2022. (IV.28.) határozata 

 
Fészek Csillag lakóotthon létrehozásának kérdéseiről 

 
A 87/2021.(IV.7.) számú polgármesteri határozat módosítása 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fészek Csillag lakóotthon 
létrehozásának kérdéseiről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:   

 
1. A Fészek Csillag Alapítvány hatályban tartja és 2022. április 13-ai nyilatkozatával 

megerősítette a 2022. február 10-én érkezett, „SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK HÁZA” projektre 
irányuló kérelemét, így a képviselő-testület a 87/2021.(IV.7.) számú polgármesteri 
határozatot módosítja és helyt ad a „SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK HÁZA” projekt 
megvalósításának. 

2. A képviselő-testület vállalja, hogy a Biatorbágy, 1162 hrsz-ú ingatlant saját költségén 
megtisztítja és  

3. lemond a 87/2021.(IV.7.) számú polgármesteri határozatban megjelölt 3 
önkormányzati lakás átadásáról. 

4. Amennyiben a „SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK HÁZA” 2026. május 1. napjáig nem épül fel, a 
Fészek Csillag Alapítvány köteles a Biatorbágy, 1662 hrsz-ú ingatlant Biatorbágy Város 
Önkormányzatának tulajdonába visszaadni. 

5. Felhatalmazzák a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására, és a 
szerződés-tervezet előkészítésére. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 

 

 Tarjáni István dr. Hajdu Boglárka  
 polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 



Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
VÁROS HNATMBIAII)RBQÄ 

2051 Biatorbágy Érkeztetés száma:

Baross G u. 2/a OKT

Iktatószám
Tarjáni István polgármester úr részére

Ogyintézö

Tárgy: Együttműködési szerződés- Fészek C sillag Lakóott

Tisztelt Polgármester Ur!

A Fészek Csillag alapítvány Kuratóriuma nevében szeretném tájékoztatni Önt, hogy a

Fészek Csillag Alapítványt a Budapest Környéki Törvényszék 13-01-0004103 számon

2020. április 7-én bejegyezte, Táncsics Mihály u. 9. sz alatti székhellyel. Ezzel megnyílt a jogi

lehetőség arra, hogy az alapítvány célkitűzése, a 12 fogyatékos személy befogadására

alkalmas lakóotthon létrehozása érdekében. T. Hivatalukkal korábban folytatott elvi

egyeztetések, együttműködési szándékok most megvalósulhassanak.

Az építési tervek (Biatorbágy 1662 hrsz.) a főépítész úrral folytatott egyeztetés értelmében

készülnek, a 46/2019 sz. Településképi vélemény értelmében a terv engedélyezésre javasolt.

Megkaptuk a zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend nyilatkozatát is, miszerint kész a

támogatott lakhatás fenntartójaként együttműködni. Az iratokat csatoljuk.

Köszönjük, hogy a város Képviselő-testülete az eddigiekben támogatta kezdeményezésünket.

Szeretnénk, ha a vírushelyzet okozta nehézségek ellenére mielőbb sor kerülhetne a támogatott

lakhatással kapcsolatos együttműködési szerződés megkötésére.

Biatorbágy, 2020. október 07.

Tisztelettel:

FridrlknéL gyel Judit

kuratórium elnök h.

Melléki etek:

-Fészek Csillag Alapítvány nyilvántartásba vételi végzés.

-Zsámbéki Premontrei Női Kanonokrend fenntartói együttműködése.



 

 

 

 

 

Tárgy: együttműködési megállapodás iránti kérelem

 

Tisztelt Tarjáni István polgármester úr, és 

Kérem engedjék meg, hogy röviden ismertessem 

A Fészekcsillag Alapítvány 12 család kezdeményezésére, a biatorbágyi „

Ellátója szakmai iránymutatásával jött létre azzal a szándékkal, hogy 12 fogyatékkal élő fiatal felnőtt 

részére biztonságot nyújtó, tartalmas életvitel kialakítására alkalmas 

Ahogyan Önök előtt is ismert a fiatalok valamennyien a működő „Fészek” Nappali Ellátó gondozottjai, 

ahol megváltozott munkaképességű munkavállalóként dolgoznak, és fejlesztőprogramokon veszn

részt. 

Elképzelésünket a lakóotthonról bemutattuk a település korábbi vezetőségének, majd Lengyel Judit 

építész asszony elkészítette a vázlattervet, amelyet Rumi Imre főépítész úrral többször egyeztettünk 

és településképi szempontból jóváhagyást nyert. 

A Biatorbágy Önkormányzata ezzel is a kezdeményezés mellé állt, és felajánlotta, hogy a 

tulajdonában lévő Biatorbágy Ferenc

Lakóotthon.  

Az alapító szülők kifejezett közös akarata, hogy hosszú távon megbízhatóan mű

gondoskodhassanak gyermekeikről, ezért elszántak a szándékuk megvalósítása ügyében, és ezért 

nagy örömmel fogadták a Biatorbágy város támogatását. A lakóotthon üzemeltetése fenntartható az 

állami támogatás és az önerős költségtérítés mel

alapító szülők anyagi áldozatvállalása mellett 

megtisztelő támogatását elnyerni. Ennek a célnak az elérésében az alapítvány valamennyi tagja 

aktívan fog tevékenykedni. A lakóotthon majdani közössége különböző jellegű és eltérő mértékű 

fogyatékkal élő fiatal felnőttekből áll, akik nem tudnak egészséges társaikhoz hasonlóan „kirepülni a 

családi fészekből,” a Fészekcsillag

ahol kiteljesedhetnek, tartalmas életet élhetnek.

Kérjük tisztelt Polgármester Urat 

is támogassa kezdeményezésünket, a szükséges együttműködési szerződés megkötését.

                                                                          

Biatorbágy, 2021.02.05.                                                    

                                                                 

                                                                                                      

                                                                                                                             

: együttműködési megállapodás iránti kérelem 

Tisztelt Tarjáni István polgármester úr, és dr. Hajdu Boglárka jegyző asszony! 

Kérem engedjék meg, hogy röviden ismertessem megkeresésünk célját. 

A Fészekcsillag Alapítvány 12 család kezdeményezésére, a biatorbágyi „Fészek” Fogyatékosok Nappali 

Ellátója szakmai iránymutatásával jött létre azzal a szándékkal, hogy 12 fogyatékkal élő fiatal felnőtt 

talmas életvitel kialakítására alkalmas lakóotthont

Ahogyan Önök előtt is ismert a fiatalok valamennyien a működő „Fészek” Nappali Ellátó gondozottjai, 

ahol megváltozott munkaképességű munkavállalóként dolgoznak, és fejlesztőprogramokon veszn

Elképzelésünket a lakóotthonról bemutattuk a település korábbi vezetőségének, majd Lengyel Judit 

építész asszony elkészítette a vázlattervet, amelyet Rumi Imre főépítész úrral többször egyeztettünk 

és településképi szempontból jóváhagyást nyert.  

A Biatorbágy Önkormányzata ezzel is a kezdeményezés mellé állt, és felajánlotta, hogy a 

Ferenc utca 46. 1662 hrsz-ú ingatlanon felépülhet a Fészekcsillag 

Az alapító szülők kifejezett közös akarata, hogy hosszú távon megbízhatóan működő elhelyezéssel 

gondoskodhassanak gyermekeikről, ezért elszántak a szándékuk megvalósítása ügyében, és ezért 

nagy örömmel fogadták a Biatorbágy város támogatását. A lakóotthon üzemeltetése fenntartható az 

állami támogatás és az önerős költségtérítés mellett, azonban a beruházási költségek fedezésére 

alapító szülők anyagi áldozatvállalása mellett -szeretnénk intézmények, cégek, magánszemélyek 

megtisztelő támogatását elnyerni. Ennek a célnak az elérésében az alapítvány valamennyi tagja 

evékenykedni. A lakóotthon majdani közössége különböző jellegű és eltérő mértékű 

fogyatékkal élő fiatal felnőttekből áll, akik nem tudnak egészséges társaikhoz hasonlóan „kirepülni a 

Fészekcsillag Lakóotthonban találhatnák meg azt a közösséget és segítséget, 

ahol kiteljesedhetnek, tartalmas életet élhetnek. 

Urat és Jegyző Asszonyt, hogy az eddigiekhez hasonlóan a továbbiakban 

is támogassa kezdeményezésünket, a szükséges együttműködési szerződés megkötését.

                                                                     Tisztelettel: 

.                                                             

                                                                                                                    Fridrikné Lengyel Judit

                                                                                                      Fészek Csillag Alapítvány kuratórium elnökh.

                                                                                                                                                                       

Fogyatékosok Nappali 

Ellátója szakmai iránymutatásával jött létre azzal a szándékkal, hogy 12 fogyatékkal élő fiatal felnőtt 

lakóotthont hozzon létre. 

Ahogyan Önök előtt is ismert a fiatalok valamennyien a működő „Fészek” Nappali Ellátó gondozottjai, 

ahol megváltozott munkaképességű munkavállalóként dolgoznak, és fejlesztőprogramokon vesznek 

Elképzelésünket a lakóotthonról bemutattuk a település korábbi vezetőségének, majd Lengyel Judit 

építész asszony elkészítette a vázlattervet, amelyet Rumi Imre főépítész úrral többször egyeztettünk 

A Biatorbágy Önkormányzata ezzel is a kezdeményezés mellé állt, és felajánlotta, hogy a 

ú ingatlanon felépülhet a Fészekcsillag 

ködő elhelyezéssel 

gondoskodhassanak gyermekeikről, ezért elszántak a szándékuk megvalósítása ügyében, és ezért 

nagy örömmel fogadták a Biatorbágy város támogatását. A lakóotthon üzemeltetése fenntartható az 

lett, azonban a beruházási költségek fedezésére - az 

szeretnénk intézmények, cégek, magánszemélyek 

megtisztelő támogatását elnyerni. Ennek a célnak az elérésében az alapítvány valamennyi tagja 

evékenykedni. A lakóotthon majdani közössége különböző jellegű és eltérő mértékű 

fogyatékkal élő fiatal felnőttekből áll, akik nem tudnak egészséges társaikhoz hasonlóan „kirepülni a 

özösséget és segítséget, 

és Jegyző Asszonyt, hogy az eddigiekhez hasonlóan a továbbiakban 

is támogassa kezdeményezésünket, a szükséges együttműködési szerződés megkötését. 

 

Fridrikné Lengyel Judit 

Fészek Csillag Alapítvány kuratórium elnökh. 

                                                                                                    

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.






















































































	ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
	elt_fészek_csillag_alapítvány_kérelméről_0414
	1_2020 10 07_Fészek Csillag Lakóotthon kérelem
	2_2021 02 05_fészek csillag polgármesteri levél
	3_2021 04 07 _87_Ferenc_u_46_1662_hrsz_onkormanyzati_ingatlanok_hasznositasarol
	4_2021_11_hónap_Fészek_Csillag_lakóotthon_sz_LA
	5_2022 01 17_1662 hrsz. ertekbecslese
	6_2022 02 11_Fészek_Csillag_Alapítvány_Kérelem_lakóotthon
	7_20220310_Fészekcsillag_Alapítvány_megerősítő nyilatkozata
	8_20220408_Polgármesteri levél
	9_20220413_ALAPÍTVÁNY VÉGELEGES NYILATKOZATA A0408-ai POLGÁRMESTERI MEGKERESÉSÉRE

