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ELŐTERJESZTÉS 

Mécs családközösség kérelméről 

Tihanyi Judit, a Mécs Családközösség vezetője azzal a kéréssel fordult Biatorbágy Város 
Önkormányzatához, hogy támogassa a nyári táborának megvalósítását. Városunk minden 
évben az Ohmüllner Márton Alapítványon keresztül járul hozzá a program 
megrendezéséhez. Az idei tábor összköltsége 2.150.000 Ft, melyből 400.000 Ft-ot kérnek 
támogatásként. 

A családközösség kérelme az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a tisztelt bizottságot, képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a javaslatot és döntsön, 
a Mécs családközösség kérelméről. 

Biatorbágy, 2022. május 17. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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Határozati javaslat 

„Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2022. (V. 26.) határozata 

Mécs családközösség kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mécs családközösség 
kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. a Mécs családközösségnek 400.000 Ft támogatást ítél meg, melynek fedezete a 
2022. évi költségvetés …………………………..sora, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre. 

Határidő: 2022. június 30.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Szervezési Osztály, Igazgatási Osztály 
 



Tarjáni István polgármester úr részére 
Polgármesteri Hivatal, Biatorbágy  
 
Tisztelt Polgármester úr! 
 
2020. és 2021. júliusában MÉCS családközösségünk a balatonfüredi Szent Benedek 
Középiskola kollégiumában táborozott Biatorbágy Önkormányzatának támogatásával. 
Mellékelem a táborokról készült beszámolókat:   

Szeretet áradjon 
köztünk 2020.docx

MÉCStábor 2021 
beszámoló.docx  

A helyszínnel teljes mértékben elégedettek voltunk, ezért rögtön a tábort követően lefoglaltuk 
a szállást az idei táborra is:  

• A tervezett időpont: 2022. július 25.-29. 
• Várható létszám 60 fő – gyermekes családok 
• A főbb számok a költségvetésből:  

o Szállás és napi háromszori étkezés: felnőtteknek 7.700 Ft/ fő /éj fel; gyerekeknek 
6.000 Ft/ fő/ éj  

o Helyben fizetendő egyéb költségek, gyerek foglalkozások, belépők: kb. 100.000 Ft 
o A tábor teljes költségvetése 5 éjszakára 60 főre mintegy 2.150.000 Ft (előzetes 

becslés) 
• Többségünk nagycsaládos. Van néhány olyan család, akiknek jelentős anyagi terhet 

jelent az 5 napos tábor, ami sokszor az egyetlen nyaralási lehetőségük. Célunk, hogy 
ne legyen anyagi akadálya a táborban való részvételnek. 
 

A fentiek alapján teljes költségvetésünk mintegy 20%-át, azaz 400.000 Ft-ot szeretnénk 
kérni az önkormányzattól idei táborunk szállásköltségének részbeni finanszírozására.   
Közösségünk továbbra sem hivatalos szervezet, az Ohmüllner Márton Alapítvány segítségével 
tudjuk a kapott támogatást a tábor szállásköltségeire fordítani.  
 

Néhány szó a táborról… 
A táborban külön felnőtt és gyerekprogramok lesznek korcsoportok szerint. A napirend része a reggeli 
zsolozsma, lelki előadások meghívott atyák, előadók részvételével, miközben a gyerekek 
kézműveskednek, játékos programokon vesznek részt. Sportversenyek, strandolás, kirándulás teszi 
változatossá napjainkat. Rendszeres esti program a lelki élmények megosztása, megbeszélése, csendes 
szentségimádás, taizéi imaóra. 
 

Kérem, hogy szíveskedjen mérlegelni a fentieket. Amennyiben kérdése van, forduljon hozzám 
bizalommal!   
 

Tisztelettel:  
 

Tihanyi Judit  
Tel: 06-20 939-2323 
 



Néhány szó a közösségről:  
A biatorbágyi MÉCS családközösség 14 éve alakult, jelenleg 36 család alkotja 189 fős 
létszámmal. Alapvető célunk a házasságok erősítése, valamint, hogy a családok a közösség 
ereje által keresztény hitükben elmélyülve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi 
hivatásukat a világban.  
A gyermekeinknek mutatott jó példa mellett ugyanilyen fontos, hogy ők is megéljék a 
közösséget egymással és Krisztussal. Ezért a biatorbágyi MÉCS 2019. őszén két ifjúsági 
csoportot is elindított 12-15 éves fiatalok számára, akik egy-egy MÉCS-es házaspár vezetésével 
közösséggé formálódnak, így lehetőséget kapnak arra, hogy kortárs közösségben, keresztény 
értékrend szerint tudjanak hitben fejlődni, társas kapcsolatokat kialakítani.   
Az elmúlt egy évben két újabb ifjúsági csoport is indult Biatorbágyon. 
A biatorbágyi MÉCS életében eddig minden évben volt nyári családtábor. A táborban meg-
osztott tanúságtételek, lelki előadások, az egymás életébe való bepillantás, a közös összefogás 
egyúttal evangelizációs eszközök is. 
Bár az elmúlt egy-két évben sajnos erre nem sok lehetőség volt, a MÉCS közösség tagjai aktívan 
részt vesznek Biatorbágy életében, mind magánemberként, mind az egyházközségek 
tagjaiként, de gyermekeink által is, hiszen többségünk gyermekei a Czuczor iskolába járnak. 
Legutóbb 2013-ban jelent meg a MÉCS önálló civil sátorral a városünnepen, erre a jövőben is 
nyitottak vagyunk; gyereknapon, városünnepen, egyéb rendezvényeken szívesen jelenünk 
meg közösségünk képviseletében, részt vállalva a feladatokból (pl. gyerekfoglalkozások).    
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