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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

 
A Torbágyi Református Egyházközség képviseletében Tankó Zoltánné lelkipásztor 
támogatási kérelmet nyújtott be Biatorbágy Város Önkormányzatához a Fő utca 57. szám 
alatti, az egyházközség tulajdonában lévő ingatlan támfal építési költségeire.  
 
A képviselő-testület az alábbi döntéseivel támogatta korábban az egyházközség törekvéseit: 

I. az 51/2016. (II.25) határozattal 3.000.000 Ft-ot biztosított a Fő utcai ingatlan 
vásárlásra, 

II. a 164/2017.(VI.29.) határozattal 800.000 Ft támogatást ítélt meg ugyanezen 
ingatlan bontására, 

III. a 98/2019. (IV. 25) határozattal további 3.000.000 Ft támogatást nyújtott az 
ingatlan megnövekedett bontási költségeire. A támogatással 2020. márciusában 
az egyházközség elszámolt. A bontási munkálatok lezárultak.  

 
A jelenlegi, további támogatási igény ugyanezen ingatlan támfalának megerősítésére 
1.500.000 Ft. 
 
Az egyházközség rövid és hosszú távú terveit a 2019-ben benyújtott kérelme tartalmazta, 
mely szerint: „az épület lebontása után befüvesítenénk a területet, ami alkalmas lesz majd 
nyári táborok, ökoistentiszteletek és egyéb szabadtéri gyülekezeti rendezvények tartására. 
Szeretnénk gyermekeknek egy játszóteret létesíteni itt. Távolabbi terveink között szerepel – 
ha nyerünk pályázaton – Idősek nappali ellátója, és egy kisebb létszámú Szeretetotthon 
építése” 
 
 
Biatorbágy, 2021. március 2. 
 

Tarjáni István  
   polgármester 

 
  



 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (    ) határozata 

„A” 
 

A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 
való hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést 
hozom: 
 

1. a Torbágyi Református Egyházközség Fő utca 57. sz. alatti ingatlanának támfal 
építési költségét 1.5 millió forinttal a 2021. évi költségvetés általános tartalékkerete 
terhére támogatom, 

2. a támogatási szerződés aláírásáról gondoskodom, a jegyzőt a szerződés 
ellenjegyzésére felhatalmazom. 

 
 
Határidő: 2021. március 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Kabineti Iroda, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
__________________________________________________________________________ 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (    ) határozata 

„B” 
 

A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 
való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva a Torbágyi 
Református Egyházközség Fő utca 57. sz. alatti ingatlanának támfal építési költségét nem 
támogatom. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Kabineti Iroda 
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